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O MEDO E ESTIGMA: um estudo sobre os desafios vivenciados por pais de pessoas 

com deficiência 

Israela Míriam de Melo1 

 

 
RESUMO 

O presente artigo traz discussões sobre a ansiedade do medo que os pais das pessoas 

com deficiência da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais localizada 

na cidade de Caraúbas/RN enfrentam com as limitações mentais e físicas de seus 

filhos. Para o desenvolvimento desse estudo, pautamo-nos pelas concepções e 

abordagens teóricas de Erving Goffman (1982) e Bauman (2008), cujos trabalhos 

muito contribuem para a pesquisa sobre o medo que nos aprisionam, silenciam e nos 

impedem de olhar o outro e descobrir as belezas do desconhecimento, bem como, a 

fim de elucidar questões emocionais transpostas na relação entre estigma e 

estigmatizados. Nossa pesquisa de campo foi estruturada a partir de entrevistas 

realizadas aos pais dos beneficiados da instituição, onde foi buscado um novo olhar 

diante dos sentimentos de apreensão e situações desconfortantes vividas por estes, 

quanto principalmente, a pessoa com deficiência, cujos olhares constrangedores de 

pessoas que portam a deficiência do preconceito, acabam ocasionando-lhes o medo 

como um agente inibidor às condições fundamentais ao seu desenvolvimento humano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Medo; Estigma; Pessoa com Deficiência; Família 

 

 

INTRODUÇÃO 

A questão da inclusão social toma proporções cada vez mais elevadas em nosso 

cotidiano, deixando de ser algo individual ou de casos particulares, para se tornar um desafio 

de cunho social e geral, algo que se estende por toda a sociedade. A inclusão social que hoje 

tanto se fala, é algo abrangente e desafiadora para aqueles que lidam com isso diariamente, 

como por exemplo, a família.  

O contexto histórico muito influencia no modo como são tratadas as pessoas com 

deficiência até os dias de hoje. Desde a antiguidade, quando este público era visto como 

incapazes de aprender, tida como “aberrações” da natureza humana e chegando até ao ponto de 

serem dizimados, que o peso dos olhares sobre estes sujeitos recai de maneira negativa. O 

conceito de “estigma” surgiu na Grécia em uma época que essas pessoas eram um “fardo” para 

a sociedade, e quando a deficiência não era algo visível lhe faziam marcações corporais, no 

intuito de distinguir o indivíduo que deveria ser evitado. 

 

É bem verdade que nos dias de hoje, não são levados ao “pé da letra” essas 

considerações antigas, mas é fato que a “inclusão” evoluiu de forma preconceituosa e até hoje, 

as pessoas com deficiência absorvem essa concepção, assim como sua família tornando-se 

desse modo frágeis em relação aos desafios da vida.  

Podemos nos referir ao preconceito como um sentimento que encobre o medo, e que 

muitas de suas sensações são diagnósticos presentes do próprio medo: desconforto perante 

olhares de horror e fuga do deficiente que é vitimado pelo preconceito, bem como daquele que 

emite o preconceito. O medo, desse modo, é gerado como consequência do estigma causando 

 
1 Mestra em Cognição, Tecnologias e Instituições (UFERSA); Especialista em Ensino de Sociologia (UFRN); 

Bacharela e Licenciada em Ciências Sociais (UERN); Graduanda em Pedagogia (INTERVALE). 

E-mail: israelamiriam@hotmail.com 
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uma série de fatores que influenciam no pleno e efetivo exercício da capacidade legal de cada 

uma das pessoas com deficiência.  

Esse medo, embora seja um sentimento de grande inquietação e sensação de 

aprisionamento de nossos receios, é um sentimento que desperta nas famílias, onde há um 

sujeito com deficiência, a busca de uma luta contínua de inseri-lo no meio social. Com isso, 

focamos como objetivo desse trabalho apresentar discussões acerca do medo e do estigma que 

os pais das pessoas com deficiência sofrem frente às suas limitações e o preconceito, os 

estigmas decorrentes que estes sofrem diante dos olhares de inferioridade das pessoas que ainda 

não se acostumaram com o Diferente.  

Diante dessa realidade, onde o preconceito e o medo do Diferente têm atrapalhado e 

vitimado muitas pessoas com deficiência na busca por inclusão social, respeito e dignidade, 

elaboramos o seguinte problema: Como pais de filhos com deficiência, enfrentam as barreiras 

do medo diante dos olhares de reprovação de uma sociedade preconceituosa? 

A pesquisa manteve como lócus a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, 

(APAE-Caraúbas), município localizado na messorregião oeste do Estado do Rio Grande do 

Norte, onde obtivemos os dados necessários para realização deste trabalho.  

 

METODOLOGIA  

A metodologia da pesquisa se dará em duas etapas: No primeiro momento, pautamo-

nos nas concepções teóricas em torno das palavras chaves que norteia a pesquisa, 

especificamente, estigma, evidenciado na obra do autor Erving Goffman, intitulada de Estigma 

notas sobre uma noção deteriorada, e recorremos a Zygmunt Bauman na obra o Medo líquido, 

entre outras referências auxiliares que deram suporte para a abordagem da pesquisa. 

No segundo momento, o processo investigativo da pesquisa foi abordado sob o ponto 

de vista empírico, onde tivemos como lócus a APAE2 de Caraúbas-RN, no qual foram 

realizadas as entrevistas. Foram escolhidas entrevistas semiestruturadas, as quais consistem na 

utilização de roteiros previamente elaborados, norteados na maior parte do tempo por questões 

sobre ações de inclusão promovidas pela instituição para o bem estar dos beneficiários. As 

entrevistas possibilitarão ainda, acesso a uma grande riqueza informativa através das palavras 

dos atores envolvidos com as atividades da APAE. 

As entrevistas foram dirigidas as mães, cujos filhos recebem atendimento no setor 

clínico da instituição e usufruem do atendimento que a APAE oferta aos seus usuários, como 

atividades e ações que visam um desenvolvimento inclusivo destes sujeitos com deficiência.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O medo, assim como outras emoções presentes no ser humano, é mais um sentimento 

natural que todos sentimos. Ele exprime um sinal de alerta demonstrado pelo receio, 

desconforto e ansiedade.  

É mais assustador quando difuso, disperso e instinto. Está presente na dúvida de fazer 

alguma coisa, geralmente por sentir-se ameaçado, tanto física quanto psicologicamente, 

principalmente quando a situação é desconhecida, nova, nunca antes sentida, vista ou vivida. 

Como diz Bauman (2008), o medo é o nome que damos a nossa incerteza, nossa ignorância da 

ameaça e do que pode ser feito. 

Esta pesquisa torna-se válida, diante das muitas dificuldades que as pessoas com 

deficiência enfrentam junto com seus familiares, vivenciando situações de desconforto e 

 
2 No decorrer deste resumo faremos uso da sigla a nos referir a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 
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insegurança ocasionadas pelo preconceito e o medo. As pessoas com deficiência enfrentam 

medos e desafios como dificuldade ainda maior. 

 
O medo é um sentimento conhecido de toda criatura viva. Os seres humanos 

compartilham essa experiência com os animais. Os estudiosos do 

comportamento animal descrevem de modo altamente detalhado o rico 

repertório de reações dos animais à presença imediata de uma ameaça que 

ponha em risco suas vidas - que todos, como no caso de seres humanos ao 

enfrentar uma ameaça, oscilam entre as alternativas da fuga e da agressão. 

(BAUMAN, 2008, p. 09). 

 

O medo, assim descrito por Bauman (2008), é um sentimento que preexiste em todo o 

ser humano independente de sua condição. Esse tipo de emoção é assim evidenciado em 

relacionamentos entre pessoas, podendo, porém, tornar-se ainda mais acentuado e conflituoso 

entre pessoas com alguma deficiência.  

A insegurança e incapacidade de realização de atividades por parte das pessoas com 

deficiência; sentimento de sentir-se ameaçado. O desconforto, a fuga, a ameaça e a insegurança 

são emoções relativas do medo, são sentidas de ambas as partes, daqueles que sofrem e dos 

emitem o preconceito.  

O racismo, o preconceito, assim repousa na relação imaginária do corpo, ele é fruto do 

imaginário classificatório da sociedade. Até mesmo o estigma, sofre sua classificação. Segundo 

Goffman (1982) o termo “estigma” se distribui em três vertentes: a primeira, o estigma do corpo 

e sua deformidade; segunda, atribuições de “caráter individual”, como crença, prisão, vício, 

homossexualidade; e por último, estigma sobre raças nações e religiões.  

O indivíduo que é estigmatizado em seu aspecto inicial, passa a ser identificado pelo 

seu corpo, e ele é o peso do seu corpo, ou melhor, o corpo é seu peso. Preso na trama de sentidos, 

o corpo cristaliza o imaginário. O que ocorre geralmente com o deficiente, quando lhe é imposto 

o convívio num contexto social, sem que haja um acompanhamento com quem sabe conduzir 

esse encontro ou quando ele mesmo não tem ideia de se conduzir, são olhares pesados de cargas 

emocionais diferentes que inibem suas ações.  

Quando algumas crianças que não são acostumadas a ver um deficiente e se deparam 

com uma pessoa que tenha síndrome de down, por exemplo, sente-se ameaçada, logo fugindo 

para os braços do pai ou da mãe, e olhando curiosamente assustada. Algumas ainda, se recusam 

a participar das mesmas atividades, na escola principalmente, que uma pessoa com deficiência 

participa.  

A recusa pode ser encarada como um desafio de afastar uma sensação de desconforto 

refletida no próprio medo. Do mesmo modo, a ameaça, a insegurança, o desconforto e a fuga, 

são emoções relativas do medo que são constantemente vividas pelas pessoas com deficiência, 

bem como os pais que compartilham dos mesmos sentimentos reflexos do estigma. 

 
Quando normais e estigmatizados realmente se encontram na presença 

imediata uns dos outros, especialmente quando tentam manter uma 

conversação, ocorre uma das cenas fundamentais da sociologia porque, em 

muitos casos, esses momentos serão aqueles em que ambos os lados 

enfrentarão diretamente as causas e efeitos do estigma. O indivíduo 

estigmatizado pode descobrir que se sente inseguro em relação à maneira 

como os normais o identificarão e o receberão. (GOFFMAN, 1982, p. 15). 

 

Nas entrevistas realizadas evidenciamos aspectos reais vistos na literatura em questão. 

Quando perguntada a mãe 01, com filho cuja deficiência é a ataxia (uma deficiência de 
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coordenação motora, dissinergia e incoordenação) sobre quais os medos que enfrenta diante das 

limitações físicas/ mentais de seu filho, obtivemos a seguinte resposta de maneira quase que 

imediata: “São muitos”. A começar pela primeira vez que ela descobriu está grávida de seu 

filho e sabia que os desafios de uma sociedade preconceituosa que eles tinham de enfrentar não 

seriam fáceis.  

A mãe ainda argumenta, apesar de seu filho sempre ter estudado em escola particular, 

manteve receio por ele, de como os colegas iriam lhe dar com sua presença. Mas isso foi apenas 

no início, relata a mãe, como Caraúbas-RN é uma cidade pequena, as pessoas já estão mais 

acostumadas, já conhecem, e apesar da apreensão que ainda sente, hoje está mais amenizada.  

A competição da natação, continua a relatar a mãe, foi uma das cenas que mais a deixou 

comovida, quando uma criança disse que não iria está na mesma piscina que seu filho estava. 

Desde esse dia, seu filho sempre inventava alguma desculpa para não ir ao dia da aula de 

natação. 

 
Nossas sociedades ocidentais fazem da “deficiência” um estigma, quer dizer, 

um motivo sutil de avaliação negativa da pessoa. Fala-se então de “deficiente” 

como se em sua essência o homem fosse um ser deficiente ao invés de ter uma 

deficiência. (LE BRETONN, 2011, p. 74). 

 

E no que sustenta Bauman (2008, p.09.), “o medo derivado é uma estrutura mental 

estável que pode ser mais bem descrita como o sentimento de ser suscetível ao perigo; uma 

sensação de insegurança e de fuga”. 

A mãe 01 relata também que ao sair com seu filho de casa, muitas pessoas que não 

conhecem ou não estão acostumadas, olham com certo estranhamento, muitas vezes até com 

certo incômodo. Seu filho sente-se incomodo e relata com sua mãe, muitas vezes até pedindo 

para ir embora. Acha que por medo, ele sente insegurança de estar em determinado ambiente 

que são abordados por estes olhares que chegam a deixarem constrangidos. 

A mãe 02, cujo filho tem deficiência auditiva, formado em pedagogia e aluno especial 

do mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN chega a 

argumentar acontecimentos similares. Respondeu que muitos medos enfrentam diante de uma 

sociedade preconceituosa, o que acaba ocasionando receio e desconforto diante dos muitos 

obstáculos que não são fáceis, mas tinham que superar, principalmente, que o medo está por 

toda a parte, para o que não tem deficiência e para o que tem, porém, continua a mãe, as famílias 

que tem um sujeito deficiente o preconceito acaba sendo a razão maior de um sentimento que 

encobre esse medo que sentimos. 

A emoção sentida ou imaginada traz leituras certas ou erradas sobre quem vê, e nisso 

amplia-se a dor e diminui-se a razão. Lidar com esses olhares, com essa estigmatização ou 

medo, é algo perturbador para quem com essa situação convive.  

Contudo, o que parecia mais complicado não era buscar em si a sua aceitação, mas 

buscar a aceitação do outro, buscar um elo com o mundo “normal” sem interferência. O trabalho 

dos pais em conjunto com a instituição APAE entra assim nesse contexto como um meio de 

buscar uma aceitação e um elo sem interrupções. 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com o estudo realizado, vimos que o medo é um sentimento natural, que 

carrega traços que percorrem a vida dos seres humanos, e que qualquer pessoa com deficiência 

ou não está sujeita a senti-lo.  

Respondendo à pergunta introdutória do artigo, sobre como pais de filhos com 

deficiência enfrentam as barreiras do medo diante dos olhares de reprovação de uma sociedade 
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preconceituosa, é possível afirmar que o que muda é a forma como cada um encara sua condição 

de vida e se responsabiliza por ela. Estes pais encaram a vida e também encaram opiniões 

alheias, numa busca contínua de enfrentar as emoções derivadas do medo e suas adversidades, 

de modo a superar sempre as suas barreiras, já que trata de uma emoção que se faz 

constantemente presente nos ambientes que frequentam. A questão final é como cada um se 

estrutura na sua realidade individual, e fazendo isso à opinião e até mesmo o preconceito não 

será capaz de causar qualquer conflito. 

Não há como viver fingindo que não precisamos do outro, assim como não há como 

fugir da existência de uma sociedade limitada em aceitação, que se diz idealizadora de 

igualdade, mas que na verdade definem-se por status. A luta contra o estigma, contra a exclusão 

deve partir do seio familiar, aliado aos centros de apoio. É preciso tomar conta do que somos 

responsáveis. É fundamental proporcionar singelos truques que enfeitem o mundo, na busca de 

relações mais construtivas e abrir mão de bagagens que pesam e escondem o essencial. 
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AS AFETAÇÕES DA ATIVIDADE DOCENTE PARA O PROCESSO DE 

EDUCAÇÃO CIDADÃ 

Maria Suerda Queiroz Moura1 

Antônia Batista Marques2 

Hélio Júnior Rocha de Lima3 

 

 
RESUMO 

Como um recorte da pesquisa em estágio inicial da dissertação sobre os processos 

psicológicos do professor no letramento matemático, este estudo versa sobre as 

afetações da atividade docente para o processo de educação cidadã, baseado nos 

pressupostos teóricos e metodológicos da Psicologia Sócio-Histórica. Nesse sentido, 

será apresentada uma abordagem sobre as afetações da atividade docente para o 

processo de educação cidadã. Esse processo educativo, dentre os diversos aspectos 

globais essenciais para a sua constituição, tem entre tantas ações de aprendizagem, o 

compartilhar conhecimentos fomentando a formação cognitiva e social da criança e 

adolescente. O trabalho tem como objetivo discutir sobre atividade docente e suas 

afetações acerca da educação cidadã, caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, 

bibliográfica e uma análise interpretativa das sessões de leitura, a partir da filosofia 

da Psicologia Sócio-Histórica. Num primeiro momento apresenta uma discussão 

sobre o contexto histórico que antecede e constitui as bases legais da educação 

escolarizada no Brasil. Serão expostos os conceitos e pensamentos acerca da proposta 

de educação cidadã, a categoria atividade docente e afetividade sob a luz da psicologia 

sócio-histórica. Sendo assim, finalizamos com a discussão, abordando a respeito da 

atividade docente na perspectiva de constituição do sujeito para formação enquanto 

pessoa histórica e social, acometidas por direitos e deveres na sociedade em que 

compartilha experiências e vivências essenciais para sua atuação. Consideramos que 

a atividade docente pode contribuir de forma significativa na constituição do sujeito, 

tendo em vista que o homem é um ser social, constituído de acordo com o meio e com 

a realidade com a qual se relaciona, sendo afetado positivamente e com 

conhecimentos necessários para tornar-se uma pessoa crítica, reflexiva e atuante. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Afetação; Atividade; Cidadã 
 

 

INTRODUÇÃO 

Como profissional da educação, temos a função de discutir e generalizar os 

conhecimentos e saberes do professor com os alunos, englobando aspectos acerca da sua 

constituição histórica e social, diante a sociedade na qual nos relacionamos todos os dias, seja 

no ambiente escolar, na comunidade e demais espaços de vivências.   

A relevância desse trabalho é apresentar essa relação das afetações da atividade docente 

com a formação cidadã do discente. O sujeito inicialmente constitui-se na e pelas relações de 

experiências e vivências entre os familiares. Esse processo se institui no convívio mediados 

com novos saberes, nas discussões com os professores e os colegas do espaço escolar. Sendo 

 
1 Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), 

mariasuerdamoura@alu.uern.br. 

 
2 Doutora, Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN), antoniabatista@uern.br. 

 
3 Doutor, Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN), heliojunior@uern.br. 

mailto:mariasuerdamoura@alu.uern.br
mailto:antoniabatista@uern.br
mailto:heliojunior@uern.br
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assim, é importante que a escola tenha essa função social de contribuir para a formação integral 

do aluno, seguindo assim, condutas, normas, nas relações com as pessoas e natureza.  

Nesse sentido, será apresentada uma abordagem sobre as afetações da atividade docente 

para o processo de educação cidadã como requisito para a disciplina de Educação e Cidadania 

do Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.  

A pesquisa busca relacionar o tema em estudo com a educação cidadã. Esse processo 

educativo, dentre os diversos aspectos globais essenciais para a sua constituição, tem entre 

tantas ações de aprendizagem, o compartilhar conhecimentos fomentando a formação cognitiva 

e social da criança e adolescente.  

A relevância desse trabalho é apresentar essa relação das afetações da atividade docente 

com a formação cidadã do discente. O sujeito inicialmente constitui-se na e pelas relações de 

experiências e vivências entre os familiares. Esse processo se institui no convívio mediados 

com novos saberes, nas discussões com os professores e os colegas do espaço escolar. Sendo 

assim, é importante que a escola tenha essa função social de preparar o aluno para atuar em 

harmonia, desenvolvendo sua autonomia nas relações com as pessoas e natureza, atuando 

sempre com responsabilidade cidadã com a sociedade.  

Para Freire (2001) a escola democrática apresenta-se como um espaço que tem como 

função incentivar a prática participativa, a ingerência e o diálogo; partindo de ações e atividade 

plurais, com ambientação para a comunidade do trabalho e do estudo, promovendo e 

privilegiando os trabalhos em coletividade e grupos de pesquisa. Desse modo, propiciando ao 

aluno o “aprender a aprender”, com o enfrentamento das dificuldades, na prática de resoluções 

de questões, desenvolvendo hábitos de solidariedade, participativo, investigativo e gerar 

situações de disposições mentais críticas, além disso, oportunizar a participação dos sujeitos 

em ações de gestão e comando da escola, sendo o autogoverno uma das ações fundamentais na 

escola.  

O trabalho  teve objetivo discutir sobre a atividade docente e suas afetações acerca da 

educação cidadã, caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e uma análise 

interpretativa das sessões de leitura, a partir da filosofia da Psicologia Sócio-Histórica, que tem 

como método o materialismo histórico e dialético, trazendo como teóricos e autores norteadores 

desse estudo Vigotski (1996), Freire (2001), Gadotti (2001), Morin (2003), Espinosa (2008), 

Venera (2009), Venancio (2010), Menezes (2001), Barbosa (2011), Barbosa e Ribeiro (2018), 

Ramos (2020).   

 Assim, o trabalho em um primeiro momento apresenta uma  discussão histórica do país 

que antecedem e constituem as bases legais da educação escolarizada. Será exposto os conceitos 

e pensamentos acerca da proposta de educação cidadã, a categoria atividade docente e 

afetividade sob a luz da psicologia sócio-histórica.  

 Posteriormente,  apresenta os procedimentos metodológicos  da pesquisa, tendo em 

vista que trata de uma abordagem bibliográfica e as discussões a partir dos referencias 

elucidados nesse estudo. Sendo assim, finalizamos com a discussão a respeito da atividade 

docente na perspectiva de constituição do sujeito para formação enquanto, homem, histórico e 

social, acometidos por direitos e deveres diante a sociedade em que compartilha experiências e 

vivências essenciais para sua atuação. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 No contexto histórico do desenvolvimento do país, é importante pontuar que, o Brasil 

passou por um processo de formação histórico e político permeado de imposições, explorações 

e dependência externa desde o início do seu desenvolvimento, sendo que esses fatores 

influenciaram os avanços políticos, econômicos, sociais e educacionais no país até os dias 

atuais. 
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Diversos fatores oriundos do processo de desenvolvimento do Brasil que perdura até 

hoje, acometido por grandes adversidades e crises, uma das causas para tal, é a má escolha na 

hora de eleger seus representantes. Fatores esses que acarretam uma democracia frágil e 

instável, que é governada sob princípios duvidosos que levam aos cidadãos péssimos exemplos 

de governanças e políticas de favorecimento a classe rica em detrimento da maioria pobre, o 

que é crucial e desfavorável para um avanço social, econômico, educacional e cultural do país 

(VENANCIO, 2010). 

A partir da elaboração da Constituição de 1988 a educação passa a ter o suporte em sua 

base legal que institui a “democracia participativa”, sendo estabelecido os princípios de 

“pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e “gestão democrática do ensino público”, 

sendo esses princípios básicos para fundamentar a autonomia da educação cidadã, 

posteriormente amparados, pela  Lei de diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1988, documentos que regularizaram a educação 

brasileira, estabelecendo os discursos de liberdade, autonomia, participação de todos, postura 

crítica, que fundamentam a constituição formativa do cidadão escolarizado, com os 

pressupostos dos cidadãos de direitos e deveres (VENERA, 2009; GADOTTI, 2001). 

Nesse contexto, pode-se refletir sobre a formação de sujeitos constituída a partir da 

concepção de educação cidadã, tendo como princípios, o desenvolvimento da autonomia, da 

consciência democrática, trabalhar em coletividade e nos referenciais da educação 

multidisciplinar. 

Gadotti (2001) aborda que a educação para a cidadania relaciona-se com a autonomia 

escolar, uma educação libertadora, plural, participativa na perspectiva de potencializar o 

educando para desenvolver capacidade de buscar respostas as suas perguntas, formando-o para 

construção da sua autonomia. A autonomia significa capacidade de “auto” determinar-se, 

“auto” realizar-se, “autos” vem de si mesmo, além disso, pode-se dizer que significa 

autoconstrução e autogoverno. A concepção de autonomia está diretamente relacionada a ideia 

de democracia e cidadania. O autor ainda cita: “Cidadão é aquele que participa do governo e só 

pode participar do governo quem tiver poder, liberdade e autonomia para exercê-lo” 

(GADOTTI, 2001, p. 38). 

Com essa concepção de cidadão enfatizada por Gadotti, torna-se evidente o papel do 

docente na formação do aluno, esse pensamento complexo de participação em governos, com 

grande demonstração de atitude e poder, além do espírito de liberdade e reflexão crítica deve 

ser compartilhada com diálogos de alto nível e muito estudo, embasado em grandes teóricos e 

autores que defendem a democracia e a escola cidadã. 

O pensamento de educação cidadã enfatizada por Menezes (2001) fundamentada na 

Escola Paulo Freire, aponta que a escola deve ser autônoma, propiciando a integração entre 

educação com a cultura e o trabalho, relação da escola e a comunidade, constituindo oferta e 

demanda, que apresente uma proposta pedagógica interdisciplinar, respeitando às 

características histórico-culturais locais, na qual os docentes estejam constantemente em 

formação, além de fomentar todos esses aspectos devem ser acrescidos a dimensão global do 

mundo em que estão inseridos.  

Morin (2003), apresenta que quando a dimensão global e o fundamental deixam de ser 

o conhecimento prioritário, o cidadão perde em sequência o direito ao conhecimento. Além 

disso, discute que dentre os desafios cívicos, a fragmentação do saber torna o sujeito 

responsável apenar por tarefas especializadas, o saber compartimentado e selecionado, torna-

se acessível aos especialistas. Disso decorre o enfraquecimento da percepção global, que 

consequentemente, leva ao enfraquecimento do senso de responsabilidade, da solidariedade, 

onde o elo orgânico entre a cidade, a sociedade e seus cidadãos é enfraquecido. 

O processo técnico-científico do saber está acessível aos de maior conhecimento 

(expert), devido a esse processo, que é enfatizado como “cego”, encaminha-se o conhecimento 



 

 

 

18 

a uma perda da aptidão de conhecer o global e os saberes fundamentais. O cidadão que não está 

nesse ciclo perde o direito ao conhecimento, passando a ser facilmente compensado pela mídia 

vulgar, desvelando problema de uma necessidade de democracia cognitiva. Para complementar 

essa discussão, o autor cita que: “A reforma do ensino deve levar à reforma do pensamento, e 

a reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino” (MORIN, 2003, p. 20). 

Morin (2003) ainda enfatiza no prefácio de seu livro que o “ensino” não é o suficiente, 

porém, a palavra “educação” expressa um excesso que é, de certa forma, uma carência. 

Complementa seu pensamento quando apresenta um ensino que tem a missão de transmitir, não 

somente o mero saber, mas acrescido a esse, um acesso à cultura que possa compreender nossa 

condição e possibilite ao aprendiz a viver, que o prepare concomitantemente a uma maneira de 

pensar de forma aberta e livre.  

Para reforçar esse pensamento, nos desafios sociológicos enfatizado por Morin (2003, 

p. 18) ele destaca que: “a informação é uma matéria-prima que o conhecimento deve dominar 

e integrar; o conhecimento deve ser permanentemente revisitado e revisado pelo pensamento; 

o pensamento é, mais do que nunca, o capital mais precioso para o indivíduo e a sociedade”. 

A partir dessas discussões a respeito do processo de educação cidadã, será apresentado 

algumas concepções da atividade docente na constituição do sujeito afetando o seu 

desenvolvimento como ser social, cidadão, participativo e atuante. 

Nesse sentido, quando se trata de processos educativos a atividade docente está 

permeada por fatores subjetivos que podem despertar no educando uma visão crítica, criativa, 

autônoma e participativa, pois a educação cidadã também é caracterizada por movimentos de 

aprendizagem e uso eficiente dos recursos sustentáveis, recursos tecnológicos e instrumentos 

que promovem a construção do conhecimento, a sustentabilidade e sobrevivência do homem e 

da natureza. 

Assim, quando se trata de desenvolver a autonomia do aluno, o professor deve refletir 

sobre ações que gerem relações sociais de oposição ao autoritarismo, que sejam motivadoras 

na construção da confiança na escola e em sua capacidade de resolução dos problemas por si 

mesma, se autogovernando, além de liderar caminhos na luta maior pela autonomia da própria 

sociedade. A escola deve ter a ousadia de experimentar o novo e instigar no aluno essa mesma 

ousadia e não ficar somente no pensamento. A autonomia acolhe as diferenças, as parcerias, a 

igualdade na diferença, a coletividade, a reflexão, a escola não podem isolar-se, e sim estar 

constantemente em prol da comunidade e da sociedade (GADOTTI, 2001) 

 No contexto escolar e social, a atividade docente é enraizada de fatores históricos e 

culturais que são fundamentais para as práticas e generalizações dos saberes consigo e com o 

outro, refletindo e mediando na relação entre o conhecimento e o educando. Enquanto sujeito, 

cada qual com suas singularidades, subjetividades, historicidades, culturas e identidades 

próprias, principalmente em idade de escolarização, tem-se afetações na sua maneira de pensar, 

sentir e agir constituídas nas relações consigo e com outros sujeitos no ambiente escolar. 

 Corroborando com esse pensamento Konder (2008, p.18), cita “Rousseau sabia que as 

mudanças sociais profundas, realizadas por sujeitos coletivos, não costumam ser tranquilas; 

sabia que as transformações necessárias por ele apontadas deveriam ser um tanto tumultuadas”.  

 Igualmente, Rousseau enfatiza uma compreensão de que é necessário a democratização 

da vida social, onde as comunidades que era democráticas de fato, jamais poderiam basear-se 

por critérios formais e quantitativos, privilegiando a vontade geral criada por um movimento 

de convergência, que conduziria os sujeitos a superação do egoísmo, a se reconhecerem uns 

nos outros e a agirem em prol da perspectiva universal, com espírito de liberdade e na 

conscientização da solução para seus problemas (KONDER, 2008).  

 Nessa perspectiva, as mudanças sociais requerem uma conscientização de luta por si e 

pelo outro, coragem para seguir com as transformações imposta e necessárias, transgredir 

barreiras que nos impedem a liberdade de mudanças em prol do bem comum.   
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 O ambiente escolar em que o educando está inserido, mediados por afetação da atividade 

docente pode despertar para a prática cidadã, na qual suas ações são socializadas, de forma 

participativa e consciente, disseminando o conhecimento de forma ampla, crítica, de caráter 

formador e opinando na contribuição da sociedade.     

De acordo com Ramos (2020), o professor é um sujeito ativo no processo de 

aprendizagem e generalização do conhecimento. Proporcionando ao estudante momentos de 

reflexão e atitudes em relação a si e aos outros, nos diversos espaços de vivências.  

Além disso, nos estudos de Vigotski (1988) tem-se que a aprendizagem e o 

desenvolvimento do sujeito se relacionam e sofrem influências entre si, pois, quanto mais o 

sujeito aprende mais ele se desenvolve, e quanto mais se desenvolve mais ele aprende. A 

educação se destaca nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento, sabe-se que o sujeito 

aprende antes mesmo da educação escolarizada, porém a aprendizagem escolar constitui novos 

elementos em seu desenvolvimento, sendo esses mediados pelas relações com os professores, 

colegas e nos demais espaços da escola. 

Ademais, a aprendizagem ocorre nessas relações afetivas geradas entre a atividade 

docente e o educando, nesse aspecto uma prática pautada para constituição de um sujeito com 

princípios, deveres e direitos, atuante na sociedade, fortalecendo a formação cidadã. 

Nessa direção, entendemos que a atividade docente está permeada por afetações que 

transformam e promovem mudanças na constituição do indivíduo.  Sendo assim, para que a 

possibilidade de que tais mudanças aconteçam na formação do sujeito, a atividade docente tem 

um caráter de desenvolver a própria aprendizagem e autoformação. 

Espinosa (2008, p. 163) compreende a afetividade “como as afecções do corpo, pelas 

quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e ao mesmo 

tempo, as ideais dessas afecções”. As afetações podem ser de muitas maneiras positivas e 

negativa, de alegria e de tristeza, de maior ou menor intensidade. Espinosa, ainda acrescenta, 

na proposição I da terceira parte do seu livro Ética, que o pensamento é sempre carregado de 

afeto, no sentido de que o pensar adequado, significa pensar cognitivamente, ou seja, pensar o 

que originou aquele pensamento.  

A afetividade a partir dessa definição pode ser um recurso mediador na atividade 

docente para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e social na constituição de um sujeito 

em evolução. Os processos de ensino e aprendizagem construídos na escola oportunizam o 

crescimento do sujeito.  

Assim, a relação entre professor e aluno, permeada por uma afetividade, confiança e 

liberdade de reflexão, facilitará muito a aprendizagem, propiciando um clima favorável de 

identificação, empatia e de respeito mútuo. 

Dessa forma, mediados pela educação pode-se constituir sujeitos bem preparados, 

reflexivos, que luta por si e pelo outro, com consciência crítica da liberdade e transformação da 

realidade, sendo afetados positivamente em relação a vida e nas relações sociais, através da 

ação no espaço escolar e fora dele. 

  

METODOLOGIA 

A pesquisa de caráter qualitativa está fundamentada nos pressupostos da Psicologia 

Sócio-Histórica (PSH), baseado em revisões bibliográficas de autores que discutem as 

categorias atividade docente e afetividade, assim como, autores que discutem a educação cidadã 

e nas discussões dos textos apresentados nas aulas da disciplina de Educação e Cidadania em 

curso, favorecem a compreensão do conceito de democracia, cidadania e a globalização que é 

singular em cada cidade, país e no mundo.  

Num primeiro momento, realizamos um mapeamento dos textos e publicações sobre a 

abordagem da educação cidadão discutidos nas aulas, assim como, as abordagens sobre a 
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Psicologia Sócio-Histórica, em seguida elencamos outros materiais disponíveis nas bases de 

dados de publicações Scielo, Capes, revistas especializadas, livros, dissertações e trabalhos 

acadêmicos.  

Diante disso, a pesquisa buscou realizar uma discussão dialética entre os principais 

autores e publicações, acerca dos diferentes campos de conhecimento e abordagens da educação 

cidadã e as afetações da atividade docente no desenvolvimento do educando. 

Adotamos o método qualitativo com o intuito de dialogar com as concepções dos 

principais autores mapeados na pesquisa bibliográfica, focando nas discussões que refletem o 

modelo de educação que impera nas escolas brasileiras e nas práticas pedagógicas impostas aos 

docentes que refletem no desenvolvimento da autonomia dos alunos, dialogando com as 

concepções da escola cidadã discutidas por Gadotti, Freire e demais autores elucidados.  

Tal situação nos remete as vivências em sala de aula, mostrando a presença da PSH na 

vida do indivíduo, onde é possível através da atividade docente no cotidiano escolar, afetar 

positivamente os alunos, podendo ser influenciado e influenciar no processo de (re)construção 

do sujeito, para viver as relações sociais de forma crítica e reflexiva. Despertar no aluno 

afetividades que o conduzam a formação de caráter, um cidadão que promova o bem, mesmo 

diante de tantas situações negativas, na qual é essencial para um futuro melhor para si, como 

aos outros. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este trabalho possibilitou compreender e refletir sobre a importância da atividade 

docente na constituição e desenvolvimento do educando enquanto cidadão atuante e com 

conhecimento para interagir com criticidade e coerência na sociedade em que vive. Sendo 

mediado com aspectos éticos, civis, políticos e preservando os recursos que a natureza 

disponibiliza para viver coletivamente.  

É relevante notar, que a atividade docente promove possibilidades de pensar um ser 

humano que está em constante construção e transformação, constituindo-se nas e pelas relações 

sociais, propiciando reflexões acerca da sua percepção da vida, no corpo civil, atuando de forma 

significativa.  

Nessa perspectiva, Freire (2001) enfatiza que formação para a cidadania é viabilizada 

por uma Escola Cidadã, que assume um centro de direitos e um centro de deveres, propiciando 

a cidadania para os sujeitos que está atuando no ambiente escola e aqueles que vem a ela, porque 

a escola não pode ser cidadã em si e para si. Desse modo, a escola cidadã, precisa formar para 

a liberdade e produção do saber comum, sendo coerente com seu espaço/tempo formadores, ser 

uma escola de comunidade, não pode ser autoritária e silenciosa. Buscando sempre promover a 

autonomia de seus sujeitos, propiciando espaços para que os educando e educadores sejam eles 

mesmos, preparando para o exercício da cidadania. 

 Na Psicologia Sócio-Histórica, a atividade do homem ocorre por intermédio das 

mediações e intencionalidades. Sendo assim, como o homem é um ser social, a atividade ocorre 

coletivamente fundamentada nos conhecimentos construídos historicamente e repassados para 

a gerações futuras, em variados espaços, tantos sociais, como culturais (BARBOSA, 2011). 

Barbosa (2018) aponta um modelo de educação centrada no educador e desautorizante, 

tanto para o profissional, quanto para o aluno. Esse modelo de formação está pautada nos 

princípios do Paradigma Simplificador: redução e disjunção (MORIN, 2005) uma vez que 

suprime os desejos, subjetividades e anseios que emergem do contexto formativo, não 

possibilitando ao estudante o direito de sentir, pensar, agir e refletir, dentre outras ações que 

devem ser mediadas no ambiente escolar. Como consequência a isso, ocorre a negação do 

processo de produção e de criação do indivíduo que está em construção, do seu momento de 
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autoprodução da sua aprendizagem em prol de uma educação cidadã proativa (apud 

BARBOSA; RIBEIRO, 2019). 

Dessa forma, sobre o processo de negação de agir e de reflexão da aprendizagem, 

compreendemos que ele se reverbera em todos os níveis da educação básica. Observamos isso, 

com certa frequência, no período em que os estudantes precisam escolher uma carreira 

acadêmica e não se sentem preparados para dar esse novo passo em sua vida futura, por isso, 

estão mais uma vez estimulando e negando ao aluno, seu direito de escolha com a disciplina de 

“trabalho e projetos de vida” na educação básica. 

A nova proposta da educação brasileira são as disciplinas de “Trabalho e Projeto de 

Vida” no Ensino Médio, uma forma de apresentar ao aluno aspirações, reconhecendo suas 

aptidões, além de reflexões para a vida presente e futura, porém, tendenciando ao aluno a 

vislumbrar oportunidades de trabalho como reflexo da realização pessoal e no mercado 

capitalista da sociedade em que vive. Além de seguir habilidades e competências estabelecidas 

pelos documentos norteadores do currículo nesse nível de ensino (BRASIL, 2018). 

Esse modelo de educação tradicional e mecanicista, onde o professor é uma autoridade 

e o aluno um repositório de conhecimento, o ensino que compartimenta o saber e não 

desenvolve a autonomia do aluno, desestimula o professor, perdendo o encanto pela profissão 

docente, afetando o aluno de forma a não constituir em si o autoconhecimento, dificultando 

suas tomadas de decisões que possam favorecer o seu futuro profissional e social. 

Desse modo, Gadotti (2001, p. 56-57) em oposição a essa reflexão cita no decálogo da 

escola cidadã que a escola que desenvolve a autonomia, “cultiva a curiosidade, a paixão pelo 

estudo, o gosto pela leitura e pela produção de textos, escritos ou não. Aprendizagem criativa e 

não mecanicista. Propõe a espontaneidade e o inconformismo”.  A valorização do professor, 

também é importante nesse contexto, criar espaço para o planejamento na escola, não exceder 

sua jornada de trabalho, tendo a necessidade de levar trabalho para casa, além de ter autonomia 

para conduzir seu trabalho pedagógico.   

Nessa perspectiva pode-se observar as afetações do processo educativo na constituição 

do sujeito em formação, a sua escolha de formação superior, carreira profissional, de construção 

social e de novas experiências futuras, estão diretamente interligadas nas vivências com a 

atividade docente e no espaço escolar. 

O docente precisa estar sempre refletindo sua atividade para provocar movimentos de 

transformação, e consequentemente promover o desenvolvimento e uma formação crítica, 

participativa e social aos estudantes em constituição.  

Assim, como diz Freire (2013) a educação está para além do ensinar e aprender, ela é 

um instrumento de transformação social, podendo ser recurso de intervenção, de 

conscientização, promovendo a libertação (dos oprimidos), sendo também um espaço de 

diálogo, reflexão e um ato de coragem. Acrescenta que essa experiência é especificamente 

humana, sendo uma forma de intervir no mundo, através dela pode-se mudar a realidade na qual 

está inserido. 

Nessa reflexão de Freire, percebe-se a importância da atividade docente, na 

transformação, mudança, conscientização dos sujeitos, através do diálogo, das reflexões, 

promovendo a formação e o desenvolvimento do educando nessa perspectiva de educação 

cidadã.  

Apesar de termos ciência, de que as estruturas da forma de sociabilidade instituída, a 

sociedade capitalista, não proporciona ao docente, tempo e nem possibilidades de se estarem 

em constante formação. Quando muito oferta, são formações na perspectiva da qualificação e 

preparação de profissionais docentes, bons o bastante para seguirem um currículo roteirizado e 

treinados em práticas indisciplinares, prontas e acabadas que podam a relação direta entre 

educadores e educandos em seus processos de construção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ademais, no que foi desenvolvido no próprio contexto escolar tratando-se de uma 

abordagem sobre as afetações da atividade docente para o processo de educação cidadã, 

resultam na ação de mediar e instigar no sujeito indagações reflexivas que o fazem repensar na 

própria condição de indivíduos atuantes na sociedade. 

O objetivo inicial da pesquisa busca discutir sobre a atividade docente e suas afetações 

acerca da educação cidadã, no qual foi compreendido, diante as reflexões dos autores que 

percebem que a atividade docente é parte das mediações no processo educacional, pois 

pode compartilhar saberes e autonomia crítica nos educandos, preparando-os para viver em 

sociedade.  

Outrossim, a pesquisa tem caráter qualitativo e bibliográfico, utilizando dos 

pressupostos da Psicologia Sócio-Histórica para sua fundamentação. 

Diante a situação atual, exigindo isolamento social, imposta pela pandemia causada 

vírus do Covid-19, a metodologia e o desenvolvimento do trabalho tiveram restrições, 

mantendo-se nos estudos bibliográficos. Desse modo, não foi possível a realização de 

observação prática em sala de aula, para compreender as estratégias e as práticas desenvolvidas 

no ensino e no desenvolvimento de atividades cidadãs e democráticas. Em decorrência dessa 

situação, recomenda-se que essas dificuldades apontadas, possam ser investigadas e realizadas 

em futuras pesquisas, cujo foco sejam observar as afetações da atividade docente no 

desenvolvimento de uma educação cidadã nos educandos. 

Em suma, a atividade docente pode contribuir de forma significativa na constituição do 

sujeito, tendo em vista que o homem é um ser social, constituído de acordo com o meio e com 

a realidade com a qual se relaciona, sendo afetado positivamente e com conhecimentos 

necessários para tornar-se uma pessoa crítica, reflexiva e atuante.   

O professor tem a função social de através das mediações de sua atividade preparar o 

aluno para a vida, para o trabalho e para ser um indivíduo de caráter e ético. O papel principal 

de educar é da família, mas o docente pode através das suas ações e práticas contribuir nessa 

transformação e na constituição desse futuro cidadão. 
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RESUMO 

Este artigo é resultado de pesquisa realizada no âmbito do ensino básico e está 

vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID/UERN –, subprojeto Português. Contextualizando, pode-se dizer que as 

relações significativas entre o homem, a natureza e a sociedade na história são, 

fundamentalmente falando, pontos basilares dos construtos teóricos e práticos da 

Análise do Discurso, um campo da linguística que reflete, por meio desses pontos 

elencados (além de muitos outros), questões concernentes aos discursos, às suas 

produções de sentidos e aos seus lugares de interpretação, visando compreender a 

relação entre o humano e a sua realidade. Pensando sob essa perspectiva e nas 

implicações que o trabalho com esse tipo de análise pode possibilitar ao 

desenvolvimento dos estudantes, é que este trabalho tem como objetivo geral: analisar 

as contribuições da Análise do Discurso para o desenvolvimento crítico de alunos do 

ensino médio. Busca-se também, verificar como a prática de leitura e interpretação de 

discursos auxiliam no desenvolvimento crítico do aluno; e investigar se o trabalho 

interdisciplinar no âmbito do ensino básico é fator que influencia no crescimento da 

criticidade dos alunos. Para alcançar esses objetivos, utilizou-se como metodologia a 

pesquisa-ação, atrelada ao método arqueogenealógico de Michel Foucault para a 

descrição/interpretação de enunciados. Na pesquisa, analisou-se discursos produzidos 

por alunos do ensino médio, especificamente, das terceiras séries, colhidos a partir da 

proposta de leitura e interpretação do gênero meme. Para tanto, foram selecionados 

cinco memes que circulam pela internet, acerca das falas do Presidente da República 

do Brasil sobre a vacinação contra a Covid-19, e estes foram apresentados aos alunos, 

que os interpretaram. A pesquisa teve como principais teóricos Fernandes (2008), 

Orlandi (1999) e Michel Foucault (1969), dentre outros autores que com eles 

corroboram. Como resultado, pontua-se a extrema importância de traçar no modelo 

educativo vigente, um plano teórico/prático de análise/leitura/interpretação para os 

alunos e alunas do ensino básico, levando em consideração o papel da escola em 

constituir sujeitos críticos, reflexivos e atuantes no meio social. Percebe-se também 

que a Análise do Discurso se constitui como um excelente campo para o crescimento 

crítico e a capacidade reflexiva desses estudantes. 
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INTRODUÇÃO 

Leitura e interpretação de textos têm sido temas recorrentes na escola, principalmente, 

nas turmas de terminalidades, as terceiras séries do ensino médio. Diante da proximidade de 

realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, muitos estudantes têm voltado suas 

preocupações para esses temas, buscando meios de exercitar-se na arte de entender o mundo 

por meio da leitura. Neste âmbito, ler é muito mais que decodificar, é mais do que juntar sílabas 

e formar palavras e frases. Ler se constitui em um ato muito mais complexo. Sobre o ato de ler, 

Freire (2011, p. 19) destaca que este é um processo que “não se esgota na decodificação pura 

da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na Inteligência do 

mundo”. Desse modo, ler e conhecer o mundo e saber posicionar-se perante seus problemas por 

meio do discurso. Assim sendo, este trabalho insere-se no debate de específicos campos e 

saberes, levando em consideração a centralidade das discussões para com a leitura, suas 

concepções e suas questões de interdisciplinaridade, bem como suas proposições teóricas, 

metodológicas e de experiências. Articulações promotoras de práticas didático-pedagógicos em 

excelência e maestria, principalmente quando o foco é o ensino e estabelecimento de bons 

planos educacionais, são também pontos de fomento para nossa investigação.  

O objetivo é, de fato, materializar nestas linhas escritas os resultados de uma pesquisa 

teórico-prática que envolve os campos da leitura (KOCH e ELIAS, 2006), da análise do 

discurso (FOULCALT, 2008), (FERNANDES, 2008), (ORLANDI, 2020) e dos gêneros do 

discurso (BAKHTIN, 2010), mais especificamente o gênero meme. Para tanto, a pesquisa, 

viabilizada pela união de participantes do PIBID - Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência -, subprojeto Português, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, Campus Central, embasa-se em uma atividade prática com alunos da terceira série do 

ensino médio da Escola Estadual Maria Stella na cidade de Mossoró/RN, que visou verificar, 

em certa medida, o grau de relevância que a leitura e a análise do discurso têm para com a 

formação de educandos críticos e reflexivos em meio a sociedade que vivemos.  

Tendo em vista que os pontos basilares para a constituição de um ser humano dotado de 

competências sóciointerativas passa pelo exercício pleno da leitura e suas contribuições, como 

o estímulo a criatividade, o trabalho memorial, o crescimento do vocabulário, o melhoramento 

da escrita e a provocação para com o pensar, busca-se verificar como a prática destes campos 

de estudos ligam-se direta e indiretamente a tais resultados, traçando um entendimento para 

com as relações significativas entre nós, humanos, a natureza e a sociedade que nos circunda, 

nos molda e nos forma, além de ao mesmo tempo ser ela também moldada e formada por nós. 

Como ponto preponderante à relação entre o homem e a realidade, o ato de 

ler/interpretar/analisar, é também a questão fundamental para a compreensão e o 

desenvolvimento instintivo dos cidadãos. Pensando dessa forma, Antunes (2009, p.193) afirma 

que “a leitura expressa, dessa forma, o respeito ao princípio democrático de que todos têm 

direito à informação, ao acesso aos bens culturais já produzidos, aos bens culturais em vias de 

produção ou simplesmente previstos, nas sociedades, sejam elas letradas ou não”. Assim, o ato 

de ler está relacionado ao poder na sociedade, isto porque, o fato de não saber ler, de fato, pode 

excluir um sujeito das relações sociais. 

Este artigo tem como objetivo geral: analisar as contribuições da Análise do Discurso 

para o desenvolvimento crítico de alunos do ensino médio; e como objetivos específicos: 

verificar como a prática de leitura e interpretação de discursos auxiliam no desenvolvimento 

crítico do aluno; e investigar se o trabalho interdisciplinar no âmbito do ensino básico é fator 

que influencia no crescimento da criticidade dos alunos. Para alcançar esses objetivos, utilizou-

se como metodologia a pesquisa-ação, atrelada ao método arqueogenealógico de Michel 

Foucault para a descrição/interpretação de enunciados. A pesquisa foi iniciada em sala de aula 

(remota), por meio do Google Meet com aproximadamente 150 alunos de 4 turmas de terceiras 
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séries da escola já mencionada, distribuídas nos turnos matutino e vespertino. Primeiramente, 

houve uma aula de contextualização sobre a Análise do Discurso foucaultiana, assim como foi 

apresentado o gênero discursivo Meme aos alunos. Durante a exposição da aula, os alunos 

tiveram a oportunidade, junto à professora, de analisar alguns exemplares do gênero, levando 

em consideração os conceitos aprendidos durante a aula. Posteriormente, eles analisaram 5 

memes de forma escrita, no Google Sala de Aula. Depois do exercício feito, constituímos o 

corpus de análise desta pesquisa que consiste nos discursos produzidos pelos alunos. 

É relevante pontuarmos que, no modelo educacional vigente, se faz necessário um plano 

de leitura/interpretação/análise realmente eficaz e comprovadamente testado. Nessa 

perspectiva, propomos está pesquisa-ação, a partir da aproximação das seguintes noções: da 

leitura e suas novas concepções, da análise do discurso e sua interdisciplinaridade, dos gêneros 

discursivos e suas novas modalidades, como as dos memes, por exemplo (levando em 

consideração, inclusive, o progresso tecnológico e suas inserções em mídias digitais) e,  por 

fim, o próprio resultado de nossa atividade prática, compilada através da análise de análises, 

isto é, da verificação das reais contribuições que a análise do discurso, a leitura e a interpretação 

têm para com o estudante do ensino médio. Passemos agora a discussão de alguns tópicos que 

nos fundamentaram, teoricamente, nesta pesquisa. 

 

Da prática de leitura 

A leitura é uma prática social de suma relevância no ensino de Língua Portuguesa, 

partindo da perspectiva que o hábito da leitura fomenta o aumento do repertório vocabular do 

discente, assim como auxilia no desenvolvimento da criticidade e ampliação das capacidades 

cognitivas do aluno. Contudo, para que a leitura seja realizada de forma eficaz, ela não pode 

ser vista apenas como uma tarefa de decodificação de letras e signos linguísticos, portanto, fica 

evidente a necessidade de um trabalho mais efetivo com o ensino de leitura, no qual o aluno 

possa desenvolver diversas competências e/ou habilidades. É importante salientar que o 

processo de leitura não deve ser visto como sendo apenas de responsabilidade da disciplina 

Língua Portuguesa, isto porque, de acordo com Antunes (2009, p. 187), “todo professor, de 

qualquer disciplina, é um leitor e, para a sua atividade de ensino, depende, necessariamente, do 

convívio com textos os mais diversos”, por esta razão, a autora defende que a leitura é um dever 

de toda a escola.  

Antes de tudo, é válido discutir e descrever sobre as três concepções de leitura que Koch 

e Elias (2006) apresentam. Na primeira concepção, o foco é no autor: língua como 

representação do pensamento, a leitura é entendida como uma representação de ideias do 

autor, sem se levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor, ou seja, o foco de 

atenção é o autor e suas intenções. Na segunda concepção, o foco é no texto: língua como 

estrutura, a leitura é compreendida como uma atividade em que exige do leitor o foco no texto, 

em sua linearidade, pois, “tudo está dito no dito”, ou seja, cabe ao leitor o reconhecimento das 

palavras e estruturas do texto. “Em ambas, o leitor é caracterizado por realizar um 

reconhecimento, de reprodução” (KOCH e ELIAS, 2006, p. 10). Na terceira concepção, o foco 

é na interação autor-texto-leitor, ou seja, apresenta uma visão interacional (dialógica) da 

língua, diferencia-se das concepções anteriores, uma vez que, “os sujeitos são vistos como 

autores/ construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são 

construídos no texto” (KOCH e ELIAS, 2006, p. 10).  

Sendo assim, o sentido do texto vai ser construído a partir da interação textos-sujeitos, 

desse modo, a leitura é vista como uma atividade interativa altamente complexa de produção 

de sentidos, pois, além dos elementos linguísticos presentes na superfície do texto e na sua 

organização, exige também do aluno um conjunto de saberes no interior do evento linguístico, 

isto é, na atividade de leitura é preciso ser levado em consideração as experiências e os 



 

 

 

27 

conhecimentos prévios do leitor, visto que, o domínio do conhecimento novo sempre requer a 

interação do conhecimento prévio. 

Desse modo, é notável que a prática de leitura só pode ser construída, efetivamente, a 

partir do uso de práticas sociais no ensino de leitura e produção de textos escritos, pois, o que 

se propõem é contribuir para a formação de leitores proficientes, que saibam compreender 

propósitos comunicativos em diferentes contextos. E, esse trabalho pode ser alcançado por meio 

do estudo dos gêneros discursivos, que são elementos fundamentais na produção de sentido, 

tanto na sala de aula, quanto fora dela. Por essa razão, propõem-se uma seleção adequada desses 

gêneros, os quais sejam reflexivos, contextualizados e, sobretudo, que possam ser 

compreendidos a partir do conhecimento de mundo do educando, isto porque, “a leitura do 

mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 2011), como bem pontua o teórico da educação 

Paulo Freire, em seu livro A importância do Ato de Ler. Para o autor, há uma ligação estreita 

entre a linguagem e a realidade, sendo esta lida, vivida e sentida por meio daquela.  

Levando em consideração a importância da inserção dos gêneros discursivos no 

processo de formação de leitores, cabe ao professor, também, criar estratégias de leitura para 

que os alunos se sintam motivados e, desse modo, consigam desenvolver a habilidade de leitura 

e interpretação de textos. Como destaca os PCN: 

 
A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 

linguagem, etc. Não se trata de extrair informação decodificando letra por 

letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 

de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 

proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilitam controlar o que 

vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 

compreensão, avançar na busca de esclarecimento, validar no texto suposições 

feitas. (PCN, 1998. p. 69-70) 

 

Este pensamento reitera o de Freire (2011), quando este defende que para que haja é 

leitura de um texto, se faz necessária a leitura do “mundo” atrelado a este texto, ou seja, todas 

as relações contextuais envolvidas no processo de sua produção. É oportuno discutir acerca das 

estratégias de leitura, visto que, segundo Isabel Solé (1988), elas são ferramentas necessárias 

para o desenvolvimento proficiente de leitura. Além do mais, o trabalho com a utilização de 

estratégias permite que o professor desenvolva um trabalho eficiente na formação de um leitor 

independente, reflexivo e crítico.  

Ainda de acordo com Solé (1988), poder ler, melhor dizendo, compreender e interpretar 

textos escritos de diversos tipos com diferentes intenções e objetivos contribui de forma 

significativa para autonomia das pessoas, pois, a leitura é um instrumento necessário para 

podermos ter certas garantias em uma sociedade letrada. Pensando nessa perspectiva, as 

atividades de leitura devem permitir aos alunos a construção de sua própria leitura, para que 

assim eles possam desenvolver suas capacidades de análises. Partindo desse ponto, no próximo 

tópico veremos uma área do campo da linguística que reflete sobre questões voltadas aos 

discursos e suas produções de sentido: A Análise do Discurso de tradição francesa. 

 

Das considerações sobre a Análise do Discurso de tradição francesa 

 

Falar sobre as concepções de leitura dentro do campo de estudo das práticas de novos 

mecanismos para a atuação eficiente de uma didática pedagógica é, de fato, de extrema 
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relevância para uma boa constituição do ser professor/pesquisador e, consequentemente, do ser 

aluno/pesquisador.  

No que tange a leitura e a interpretação da realidade ao nosso redor, a Análise do 

Discurso, doravante AD, se coloca, então como um domínio linguístico especialista em analisar 

no nível da língua, da historicidade e da subjetividade, os diversos fatores e seres sociais que 

nos circundam e ao mesmo tempo nos constitui enquanto sujeitos na sociedade, dispondo do 

uso teórico-metodológico de dispositivos analítico-interpretativos para guiar e estabelecer uma 

prática de leitura do mundo. Levando em consideração a importância de tal área de estudo, se 

faz necessário, neste percurso investigativo, traçar antes o embasamento teórico e prático, bem 

como as categorias de análise da AD escolhidas para este estudo, para assim, debruçar-nos 

sobre a praticabilidade desta forma de leitura no ensino médio, o foco da nossa pesquisa.  

A AD surgiu na França, na década de 1960, propondo-se a investigar, de modo 

interdisciplinar, como nos relacionamos com a linguagem em nosso cotidiano (ORLANDI, 

2020), tornando-se o campo de investigação mais adequando para o trabalho com a linguagem 

enquanto prática social. Um importante teórico que ajudou a disseminar esse campo das 

ciências da linguagem foi o filósofo Michel Foucault, trazendo como principal objeto de estudo 

o sujeito e como este sujeito é um construto do meio social no qual está inserido, além de 

analisar como esses sujeitos são produzidos por meio do discurso. Daí a necessidade de se 

dissertar acerca da concepção que o autor apresente de Discurso.  

Deste modo, tratando especialmente do discurso, Foucault (2008) nos situa: 

“chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma 

formação discursiva; [...] para os quais podemos definir um conjunto de condições de 

existência” (FOUCAULT, 2008, p.  132). O autor trabalha com a perspectiva de que o discurso 

é materializado por meio de enunciados. 

Ainda sobre o discurso, Orlandi propõe que a palavra discurso traz em sua construção 

de sentido a ideia de correr ou percorrer. Discurso é, então, a palavra em movimento, em 

condições específicas para seu surgimento e manifestação. É a própria mediação entre o homem 

e a realidade natural e social (ORLANDI, 2020). Isto posto, a AD trabalha tal noção não sob 

uma ótica abstrata, mas sim considerando a língua como sistema de mundo, isto é, na 

concretude das várias maneiras de significar, com homens falando e produzindo sentido 

enquanto sujeitos pertencentes a uma específica forma de sociedade.  

O campo da AD interroga e disseca os discursos através dos dispositivos de 

interpretação e dos dispositivos analíticos, levando em conta a sua própria definição de 

ler/interpretar. Recorremos mais uma vez a Foucault, que diz: “interpretar é uma maneira de 

reagir à pobreza enunciativa e de compensá-la pela multiplicação do sentido; uma maneira de 

falar a partir dela e apesar dela” (FOUCAULT, 2008, p. 135). Para a conjuntura intelectual da 

Análise do Discurso, há nos enunciados gestos de interpretação e que cabe ao analista, através 

de seu dispositivo, compreendê-los. Segundo Cleudemar Fernandes (2008, p;15), 

 
analisar o discurso implica interpretar os sujeitos falando, tendo a produção 

de sentidos como parte integrante de suas atividades sociais. A ideologia 

materializa-se no discurso que, por sua vez, é materializado pela linguagem 

em forma de texto; e/ou pela linguagem não-verbal, em forma de imagens.   
 

Desta maneira, analisar um discurso implica em considerar que este é uma prática social 

que está inserida em uma situação de produção que considera os aspectos históricos, culturais 

e ideológicos. No âmbito das significações lexicais temos, que “analisar”, conforme a citação 

acima, significa essencialmente investigar, examinar minuciosamente, esquadrinhar e/ou 

dissecar o discurso. Projeta-se para o analista do discurso a difícil missão de investigar, na 

materialidade da língua, a produção dos efeitos de sentidos, isto é, como a ideologia perpassa o 
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sujeito, levando também em consideração que esse sujeito deve ser percebido não como o 

próprio produtor do enunciado ou a consciência que fala, mas sim como “uma posição que pode 

ser ocupada, sob certas condições, por indivíduos indiferentes” (FOUCAULT, 2008, p. 130). É 

por isso que a análise do corpus que nos propomos neste estudo.  

Todos os principais pontos aqui explanados dependem uns dos outros para uma 

consolidação teórico-prática, sendo assim de interesse do analista perceber que “os sentidos são 

produzidos face aos lugares ocupados pelos sujeitos em interlocução. Assim, uma mesma 

palavra pode ter diferentes sentidos em conformidade com o lugar socioideológico daqueles 

que a empregam” (FERNANDES, 2008, p. 15). Tais compreensões possibilitam ao sujeito a 

chance de analisar eficazmente o(s) discurso(s) em questão. Conforme ratifica Orlandi (2020, 

p. 26)  

 
Feito a análise, e tendo compreendido o processo discursivo, os resultados vão 

estar disponíveis para que o analista os interprete de acordo com os diferentes 

instrumentais teóricos dos campos disciplinares nos quais se inscreve e de que 

partiu.  

 

Foi exatamente o que propomos como atividade prática para os alunos da terceira série 

do ensino médio da Escola Estadual Maria Stella (Mossoró/RN), em consonância com a 

proposição de específicas práticas didático-pedagógicas para os participantes do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) de Língua Portuguesa da UERN - 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Campus Central), acerca das ricas 

contribuições que o campo da Análise do Discurso, advindo da linguística, projeta para com a 

constituição do(a) aluno(a) como um ser crítico/reflexivo diante dos vários acontecimentos 

discursivos que se irrompem ao nosso redor.  

Levando em consideração o contexto sócio-político no qual a atividade foi realizada, 

selecionamos como série enunciativa memes relacionados à pandemia, mais especificamente 

aos discursos do governo federal acerca da vacina e seus impactos nas mídias digitais, 

interpretados através de textos verbais e não-verbais, adentrando também nas relações das 

teorias bakhtinianas de gênero (BAKHTIN, 2010) e de suas novas concepções, além das formas 

de análises que a eles são recorríveis. Para continuarmos as discussões teóricas necessárias a 

esta pesquisa, trataremos no próximo ponto sobre os gêneros do discurso e, especificamente, 

sobre o gênero emergente digital Meme. 

 

Do gênero Meme 

 Antes de falarmos sobre o fenômeno dos memes, é necessário que entendamos, 

primeiramente, a concepção de gêneros do discurso. Quando falamos nessa vertente de estudo, 

Bakhtin se apresenta como um dos principais teóricos que tentam explicar esse conceito e os 

elementos que fazem dos textos, gêneros do discurso. Assim, Bakhtin (2003) conceitua os 

gêneros como “determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais 

relativamente estáveis” (p.266), o que nos dá a ideia de que em um ato comunicacional, os 

enunciados, em determinado contexto, adquirem formas características e típicas que resultam 

na formação de gêneros, sendo esses uma das principais ferramentas que moldam o discurso. 

Os gêneros são, portanto, instrumentos para atender aos propósitos sociais de 

comunicação. Bakhtin (2003) afirma que tais gêneros são apreendidos por nós “quase que da 

mesma forma com que nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente até 

começarmos o estudo da gramática” (p.282). Desse modo, trata-se de um dos elementos comuns 

ao nosso repertório linguístico que, a partir de novas situações de comunicação nas quais somos 

inseridos, se moldam e/ou multiplicam, o que acarreta a criação de novas categorias e justifica 



 

 

 

30 

a infinidade de gêneros já existentes, tendo em vista os inúmeros contextos de comunicação 

que a língua nos permite. Para Bakhtin (2003) a criação de novos gêneros está atrelada, assim, 

ao surgimento de novos âmbitos de interação humana, à novas funções, finalidades e 

necessidades discursivas: 

 
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possiblidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que 

cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 

determinado campo (p. 262). 

 

Sobre o uso, a diversidade e o constante processo de criação e inovação dos gêneros, 

sendo eles elementos primordiais e também naturais ao processo de comunicação, Passos 

(2012) complementa:   

 
Nos dias de hoje, percebe-se uma infinidade de gêneros participando da ação 

social dos indivíduos e ainda o que se torna mais interessante é a produtividade 

em si mesmo. Um gênero bastante usual, que posteriormente ainda se 

reconstrói, ativando novas características, novos aplicativos, atualizando-se, 

aprimorando-se e ainda sendo suporte para diversos outros gêneros também 

relevantes (p.7). 

 

Diante desse entendimento, podemos dizer que os avanços tecnológicos contribuem 

diretamente para a criação de novos meios que possibilitam a comunicação humana, sobretudo, 

podemos mencionar a Internet. Segundo Vale (2017, p. 6) “a internet mudou radicalmente as 

nossas vidas nas últimas décadas e que o conteúdo que antes era monopolizado, atualmente é 

produzido coletivamente por e para pessoas de diversos cantos do mundo”.  Assim, com o 

surgimento desses novos âmbitos de interação, os espaços digitais deram espaço para a 

circulação de gêneros textuais, bem como possibilitou a criação de outros, como afirma Cani 

(2019, p.245): 

 
Nesse sentido, necessitamos reconhecer que, com o advento das novas 

tecnologias digitais, a materialização dos textos se ampliou 

significativamente, com destaque para as transformações geradas pela 

internet, não só nos modos de veiculação e circulação dos gêneros, mas 

também em sua estrutura. 

 

 Além de ser um campo de interação, adequação e criação de gêneros, os meios e 

plataformas digitais ampliaram “uma estruturação cada vez mais multimodal dos textos 

contemporâneos”. Assim, a dinamicidade proposta nesses ambientes no que diz respeito ao uso 

e propagação de imagens e vídeos, por exemplo, “intensificaram as propostas textuais”, ou seja, 

esses elementos exemplificados produzem efeitos quanto aos sentidos e discursos atribuídos 

através dos textos (CANI, 2019, p.245). Nesse sentido, Cani (2019, p. 247) afirma: “As 

tecnologias digitais têm permitido o surgimento de gêneros e a remodelagem de outros, com 

integração [...] de recursos para processar o sentido dos textos, disponibilizando [...] modos, 

muitas vezes em novas relações intersemióticas”. 

 Quanto ao uso dos gêneros e a multimodalidade presente nos contextos tecnológicos, 

Cani (2019, p. 251) explica: 

 
Os seres humanos constroem mensagens ou discursos considerando seu 

propósito comunicativo, a situação envolvida, os receptores do texto, o 
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ambiente, entre outros fatores, utilizando-se, para tanto, de diferentes gêneros. 

Com o advento das tecnologias digitais, as estratégias de comunicação 

encontraram um ambiente fértil para os gêneros textuais que se apropriam de 

variados recursos semióticos para veicular ideias, valores, sentimentos e 

pontos de vista de maneira diferenciada.  

 

  Diante desses ambientes de interação e de construções multimodais por meio da 

Internet, é que surge a necessidade de criação de gêneros que se moldem a esse espaço de 

interação virtual. Sobretudo, com a chegada das redes sociais, o surgimento do gênero meme 

pode ser visto como um fenômeno de grande força e de características que, através de uma 

linguagem verbal e também não verbal, se torna uma ferramenta de grande proporção quanto a 

produção de humor e também crítica aos acontecimentos da sociedade como um todo. Mas 

afinal, do que se trata esse gênero emergente dos meios digitais? 

Ainda segundo Cani (2019) o termo “meme” surgiu no campo da genética em 1976 com 

a publicação da obra “O Gene Egoísta” de autoria de Richard Dawkins, na qual o autor 

“relaciona a palavra à capacidade de multiplicação dos genes” (p. 251). Assim, Richard 

Dawkins “amparado na teoria darwiniana da evolução natural, criou um pressuposto teórico da 

memética [..] enquanto um gene é uma representação biológica, natural, [...] um meme seria o 

seu correspondente puramente cultural, em voga, social” (PASSOS, 2012, p.8). Portanto, nós 

temos que, assim como os genes são unidades que transmitem e reproduzem informações 

quanto a genética do homem, os memes são unidades que transmitem e reproduzem 

informações quanto aos “aspectos comunicacionais”, uma espécie de representação dos fatos 

do cotidiano da sociedade (CANI, 2019, p. 251). Sobre a disseminação e a construção desse 

novo gênero, Cani (2019, p. 251) complementa: 

 
As affordances do mundo digital disponibilizaram ao usuário as ferramentas 

necessárias para produzir, propagar, recategorizar, replicar e armazenar, com 

diferentes estruturas e conteúdos, esse gênero. Os memes são construídos por 

uma imagem já existente, retirada de fatos do cotidiano, e um texto que 

também parte de outro contexto para se configurar em uma significação final. 

 

O gênero meme, assim como a charge e o cartum, por exemplo, utiliza do humor para 

passar uma determinada mensagem. Através da imagem e/ou de outros textos, verbais ou não, 

tem o objetivo de passar uma “mensagem rápida”, podendo ela servir unicamente para o humor, 

ou para, com humor, criticar ou apenas informar sobre determinado fato da sociedade (VALE, 

2017, p.2). Diante de qualquer notícia, a internet pode simplesmente borbulhar de memes. É 

necessário, portanto, ter a habilidade de ler as imagens, visto que, como afirma Passos (2012, 

p.5) “a imagem [...] reflete sentidos e emite sensações à mensagem produzida no construto 

textual, [...] é a própria informação”, e também  todos os outros textos e elementos que 

constroem o discurso, considerando a  intenção e a intertextualidade presente no texto 

formulado.  

A internet possibilita aos memes um grande poder de auto propagação e transmissão de 

conteúdos. Tendo em vista a velocidade e o alcance que essa ferramenta possibilita, os memes 

podem, inclusive,  “moldar mentalidades e comportamentos sociais”, como afirma Cani (2019, 

p.252). Segundo essa mesma autora “embora o meme se espalhe em uma base micro, seu 

impacto está no macro; ou seja, pela velocidade e alcance de disseminação, ele se torna uma 

rica ferramenta de divulgação cultural” (CANI, 2019, p. 252). 

Assim, tendo em vista a necessidade de se trabalhar os gêneros textuais dentro da sala 

de aula, alguns autores defendem que é possível e aconselhável que o professor de língua 
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portuguesa trabalhe o gênero meme junto aos seus alunos. Vale (2017, p. 9 e 10) afirma o 

seguinte:  

 
Os memes fazem intertextualidade com aquilo que faz parte do cotidiano do 

aluno e que não necessariamente fazem parte da formação relacionado aos 

componentes curriculares da escola, mas sim a sua formação cidadã [...]. A 

utilização de memes na sala de aula, como possível gênero textual, ou como 

forma de descontração para facilitar a assimilação de conhecimento não só pode 

como deve ser estimulada por parte de educandos e educadores. 

 

Os memes podem, dessa forma, ser um dos aliados para que seja despertado nos aluno 

um olhar crítico mediante os conteúdos que circulam dentro e fora do ambiente escolar.  

 

Das contribuições da análise 

Os construtos teóricos e metodológicos aqui traçados, tais quais demonstrados e 

exemplificados, como por exemplo: do que concerne à leitura e suas novas concepções (KOCH 

e ELIAS, 2006), da análise do discurso   e sua transdisciplinaridade (FOUCAULT, 2008), 

(FERNANDES, 2008), (ORLANDI, 2020), dos conceitos que circundam os gêneros textuais e 

suas singularidades (BAKHTIN, 2010), do específico gênero meme e suas particularidades, de 

nada valeriam sem a proposição didática-pedagógica de suas praticabilidades e tramitações para 

com o que nesta investigação foi inicialmente colocado como grande questão central, no caso, 

quais são as reais contribuições da análise do discurso no ensino médio para a construção de 

sujeitos críticos e reflexivos. Nesse sentido, como já convencionado nas demarcações 

anteriores, promovemos uma atividade prática de análise discursiva com a terceira série do 

ensino médio da Escola Estadual Maria Stella, na cidade de Mossoró/RN.  

A atividade, que engloba a apreensão em certa medida de múltiplas noções nos campos 

da leitura, da análise e do gênero meme, visou aferir em qual grau de relevância a análise 

discursiva têm, se levado em consideração tais proposições. A série enunciativa escolhida foi a 

de cinco memes ligados à pandemia, especialmente aos discursos do governo federal para com 

a vacina e seus impactos nas mídias digitais, partindo é claro, da perspectiva de que o sujeito 

que enuncia no meme não é o mesmo que prolifera suas palavras no âmbito governamental, isto 

é, levando em consideração que a análise se tratava, essencialmente, não da fala do presidente 

em questão, mas de uma interpretação de tal, materializada em um específico agrupamento de 

enunciados relativamente estáveis e consolidados mediante audiência plural e significativa.  

O material produzido por essas análises serviu de base para a proposição de específicos 

recursos teóricos e práticos (aqui cabe salientar, não se espera criar modelos, mas apenas 

ratificar a relevância de tal atividade mediante exemplificação) de boas metodologias para o 

professor de língua portuguesa em formação (principalmente os "pibidianos"), para os que já 

estão formados e para os estudantes do ensino básico, objetivando de acordo com o princípio 

básico do objeto de análise do linguista, que consistiu por via teórica de uma já interpretação 

cultural, humorística, social e etc. Os memes escolhidos foram em ordem: 

 

Primeiro Meme: 
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Fonte: Redação DCI Digital.  

 

 

 

Segundo Meme: 

 

 
Fonte: Estado de Minas. 

 

Terceiro Meme: 

 
Fonte: Poder 360.  

 

Quarto Meme: 
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Fonte: Pinterest.  

 

Quinto Meme: 

 

 
Fonte: Pinterest.  

 

Apresentados os memes analisados pelos alunos, passemos as considerações sobre as 

análises produzidas pelos alunos. No que tange a análise de tal série enunciativa, bem como as 

acepções de conceitos e noções, temos que nossos alunos, munidos desses empreendimentos, 

se dispuseram a analisar/interpretar os textos, partindo do seguinte ponto de referência: o estudo 

dos gêneros discursivos, mediante uma análise de discurso mais abrangente e, por isso, menos 

profunda, levando em conta que a particularização da experiência nos impõe entender a não 

possibilidade de dar conta de todos os detalhes da estruturação e funcionamento dos gêneros, 

bem como dos que ocupam o espaço de sujeito (FOUCAULT, 2008), da própria ideologia que 

perpassa tais posicionamentos (ORLANDI, 2020), bem como suas relações para com os efeitos 

de sentidos resguardados (FERNANDES, 2008). E foi levando a questão para além do 

estrutural e do materializado que os alunos propuseram como dispositivos analíticos as próprias 

condições sóciohistóricas, culturais e econômicas nas quais estamos situados.  

Por que tal meme, tratado como enunciado, portanto, como materialização do discurso, 

apareceu em tal momento? Por que não outro em um outro momento? Por que a piada com o 

mais alto cargo público do país é feita? Em qual circunstância ela foi criada? Qual a crítica nela 
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presente? O efeito cômico traz em sua essência um sentido também oposto, isto é, trágico? Qual 

à proporção que este texto tomou, ou seja, qual o alcance de seu “sucesso”?  

Objetos definidos, cortes estabelecidos, dispositivos analíticos convencionados, partiu-

se, então, para a análise em questão, comumente, é claro, tal prática ligada à ação de linguagem 

aqui trabalhada. Nesse sentido, foi necessário para eles pensarem: qual o contexto de 

produção?  Abarca nesse ponto os contextos físicos (espaço de produção, tempo de produção, 

emissor ou agente-criador, receptor e eventualmente, interlocutor) e os contextos sócio-

subjetivos (lugar social ou âmbito/esfera, papel social do emissor ou do enunciador, papel social 

do receptor ou destinatário e a(s) finalidade(s) de tais, bem como também os conteúdos 

temáticos e os conhecimentos de mundo que em todos inferem.  

Podemos dizer que o primeiro meme foi, de longe o mais trabalhado (o que não 

necessariamente significa uma boa condução da praticabilidade da análise mediante a 

atividade), levando em consideração o apelo popular do mesmo em relação às mídias 

digitais/interacionais. Uma das estudantes, atribuindo juízo de valor ao que foi exposto, 

pronunciou: “A cena retrata claramente a fala do presidente menosprezando a vacina brasileira: 

“Se você virar um jacaré, é problema seu”.  Outro ressaltou a facilidade com que as pessoas 

caem nas chamadas Fake News, colocando como principal vetor de disseminação de notícias 

falsas o próprio presidente, dizendo: “como povo fala sobre a vacinação com ignorância, 

trazendo mitos sobre a temática”. Uma outra aluna, trouxe sob sua ótica analítica, a 

interpretação de que “o autor desenhou para que ficasse claro que é melhor virar um jacaré do 

que viver sendo burro”. Diante do exposto, levanta então as questões: o conhecimento de mundo 

situou os alunos para com o primeiro meme? Sim.  A interpretação foi feita? Foi. A 

interpretação condiz seguramente com os efeitos de sentido do enunciado? Há dúvidas quanto 

ao material recolhido.  

Passemos para o segundo meme. Uma aluna fez questão de mencionar o fato: “uma 

enfermeira mulher que foi a primeira vacinada do país”, a mesma estudante ratificou com seu 

conhecimento até então das falas do presidente: “indireta para o atual presidente. Já que o 

mesmo não é a favor das vacinas”. Uma outra aluna, sobre o mesmo meme, disse que o 

enunciado estava: “caçoando do presidente, que parecia ter um plano de morte para a 

população”. Notemos a diferença das escolhas lexicais nas interpretações: “mandando indireta” 

e "caçoando”. Observarvamos ainda mais uma vez um juízo de valor se manifestando em sua 

análise: “parecia ter um plano de morte para a população”. Está o analista livre de sua ideologia? 

Obviamente que não. Está a estudante tentando tragá-la em opacidade? Tampouco.  

Passemos para o terceiro meme selecionado.  Comecemos mais uma vez com a análise 

de uma das estudantes da escola: “o meme faz referência a quando o Bolsonaro ignorou vários 

e-mails sobre a vacina da Pfizer”. Outra disse: “o mesmo rejeitou todos os e-mails”. Ratificando 

inclusive a consequência: “mais de 500.000 mil mortos no Brasil”. Outro aluno ainda trouxe 

em debate a presença do vereador e filho do presidente nos tratos governamentais. Mais uma 

vez, cabe ressaltarmos: o gênero meme é tão novo quanto os que aqui trabalharam como 

analistas. São contemporâneos do mesmo tempo de nascimento: a era digital, propiciado pela 

internet. São paralelos da mesma geração. Conhecimento do mundo não falta. Imediatismo 

também. Adiante.  

Passemos para o quarto meme, no qual foi possível notar que a maioria dos discentes 

compreenderam a crítica presente no gênero, mesmo sem fundamentar suas análises, algo 

parecido com os outros enunciados. Uma das alunas descreveu sobre o meme: “retrata o descaso 

do presidente por ignorar os e-mails de uma das vacinas mais importantes”, outra apontou: “o 

presidente demorou para responder os e-mails da Pfizer oferecendo vacinas, mas respondeu 

rapidinho o e-mail da CONMEBOL”, outro ainda comenta: “o presidente se importa mais com 

o futebol do que com as vidas”, e outro discente analisou: “a imagem fala sobre o erro das 

decisões que o presidente teve em priorizar um campeonato de futebol em vez da vacinação”.  
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Seguimos para o quinto e último meme, a aluna em sua análise descreve: “o meme traz 

uma crítica sobre os posicionamentos tomados pelo presidente frente à uma pandemia, 

ressaltando que com ele calado conseguiríamos salvar mais vidas” corroborando com a 

intencionalidade do meme em colocar o presidente como um dos principais vetores de 

propagação de mentiras e desinformação. Outra ainda diz: “crítica a forma como o presidente 

atua, e a melhor forma de salvar vidas é calando sua voz”.  

Interpretações, geralmente, parecidas, quase sempre carregadas de juízo de valor, 

advindos de suas formações discursivas, perpassadas por um inconsciente instinto de 

preservação da vida e, consequentemente, de oposição ao presidente, convergindo inclusive 

para o atual cenário de sua popularidade/avaliação governamental são particularidades gerais 

das análises dos alunos.  

Pensadas a partir de uma racionalidade foucaultiana, isto é, “o que programa e orienta o 

conjunto da conduta humana” (FOUCAULT, 2006, p. 319), são notáveis os esforços dos 

estudantes para lerem/interpretarem/analisarem o que está posto ou o que está nas camadas 

menos superficiais. As diferenciações, os objetivos perseguidos, as modalidades de escrita, as 

formas de percepção e de operacionalização são pontos de diferenciação minimamente 

irrelevantes do ponto de vista geral, mas que colidem em força surreal quando vistas mais de 

perto. São essas pequenas diferenças que fazem valer a pena o esforço do professor de língua 

portuguesa, sociologia, filosofia, história ou de todo o campo das ciências humanas continuar 

investindo no trabalho com a leitura e a análise. Pensar e refletir, meditar e praticar. Liberta, 

rompe com os grilhões do obscurantismo e do conservadorismo melindroso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do objetivo geral dessa pesquisa, foi possível analisar e refletir sobre pontos 

fundamentais para a formação dos alunos, enquanto cidadãos atuantes, críticos e reflexivos 

ainda em formação, na sociedade. Considerando o papel fundamental da escola no 

desenvolvimento dessas habilidades, verificou-se que o ato de ler, analisar e interpretar, 

constituem os pontos basilares para essa construção. Sobretudo, diante da interdisciplinaridade 

da Análise do Discurso, verificou-se as reais contribuições dessa disciplina essencial, reflexiva 

e de métodos eficientes para a análise, formação e compreensão discursiva, essencialmente, no 

que diz respeito à formação dos alunos e na compreensão da relação entre o homem e a sua 

realidade.  

Assim, mediante a explanação do gênero Meme (enquanto gênero discursivo, comum 

ao contexto extraescolar dos alunos da série apontada), a proposta de análise trabalhada e os 

resultados obtidos, é que constatamos as positivas implicações que trabalhos como esse podem 

possibilitar ao ambiente escolar, no que concerne à formação crítica dos alunos. Desse modo, 

São perceptíveis os impactos que uma atividade baseada nos preceitos da AD produz. Neste 

estudo, vimos que os alunos são conduzidos a uma visão capaz de ir além do superficial, o que 

nos leva a pontuar, portanto, a importância de traçar um plano teórico/prático de análise, leitura 

e interpretação no plano educacional vigente, tendo como base a Análise do Discurso e os seus 

preceitos que contribuem positivamente para essa formação analítica e social.  

Desse modo, trabalhar o censo crítico e a capacidade reflexiva dos alunos, por meio da 

AD, provou ser relevante recurso para o desenvolvimento de cidadãos críticos e capazes de 

promover reflexões acerca da sociedade e dos problemas encontrados nelas. Podemos dizer 

ainda, que analisar discursos “reais”, de fatos do cotidiano dos alunos contribui para o aumento 

do interesse deles pelas interpretações/análises dos enunciados, pois, estes conseguem ligar o 

ensino na escola da realidade de suas vidas, fator decisivo para a identificação desses alunos 

com os discursos analisados.    
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RESUMO 
O presente estudo busca compreender o processo de inclusão de crianças surdas nos 

espaços virtuais de aprendizagem, tendo como base o atual cenário pandêmico 

ocasionado pela Covid-19. Dessa forma, esta pesquisa tem como foco conhecer 

experiências de professores de alunos surdos que estão regularmente matriculados no 

Ensino Fundamental. Serão estudadas as práticas pedagógicas utilizadas pelos 

professores nas plataformas de ensino e videoconferências, bem como as dificuldades 

encontradas diante desse percurso. A metodologia empregada neste trabalho é de 

cunho qualitativo, utilizando a entrevista semiestruturada como ferramenta de 

pesquisa. Além disso, ela é caracterizada como exploratória e bibliográfica, tendo 

como principais referenciais teóricos Corrêa (2010); Nunes e Negócio (2015); Aranha 

(2004); Pinto e Santos (2020), entre outros. A partir daí, será discutido o contexto 

histórico da Educação Inclusiva, apontando desafios e conquistas. Por se tratar da 

comunidade surda, será abordado sobre a historicidade, a inclusão em sala de aula e 

em ambientes virtuais de aprendizagens. Ademais, tratar-se-á sobre o uso das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDICs enquanto instrumentos 

de auxílio para os professores que estão atuando nessa modalidade de ensino remoto. 

A partir dos relatos dos pedagogos da rede pública de ensino, o artigo ponderou que 

os docentes necessitaram refazer suas práticas pedagógicas para estabelecer a inclusão 

dos alunos surdos nas aulas remotas e que o atual cenário pandêmico influenciou na 

aprendizagem dos estudantes, dentre esses os alunos da comunidade surda. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão e crianças surdas; Práticas pedagógicas; Ensino 

remoto; Atuação docente 
 

 

INTRODUÇÃO 

O Ensino Fundamental é uma etapa primordial para o desenvolvimento cognitivo, motor 

e social da criança, é nessa fase que o aluno passa a ter uma maior aproximação com a escrita 

e com as práticas sociais de leitura. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC esclarece que 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é instigada a autonomia e o pensamento crítico do 

estudante, permitindo novas formas de contato com o mundo, possibilidades para a construção 
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de conhecimentos durante a aprendizagem e promovendo novas vivências (BRASIL, 2018). 

Para esta finalidade, o contato físico social entre os alunos, professores e natureza, é 

fundamental ao desenvolvimento da criança, já que é através dele que o sujeito estimula seus 

próprios sentidos, seja observando algo, sentindo um determinado cheiro, tocando em algum 

objeto, entre outros estímulos. 

Na Educação Inclusiva torna-se ainda mais necessária a aproximação física do 

pedagogo, já que por meio desta, esses alunos desenvolvem a sua comunicação e interação, 

criando nortes para uma aprendizagem inclusiva. Através do convívio social, os professores 

podem realizar atividades acessíveis, baseadas nas observações e realidade de cada aluno, 

visando trabalhar a sua independência e autonomia. Nunes e Negocio (2015, p. 6), relatam: “A 

criança com deficiência exige do profissional da educação um olhar sensibilizado, 

compreensivo e adaptador acerca das atividades e convívio social [...]”. 

Neste seguimento, destaca-se o foco deste artigo, a inclusão da comunidade surda nos 

processos de aprendizagens no contexto pandêmico e a necessidade dos professores utilizarem 

metodologias que auxiliem durante a sua prática pedagógica com os seus alunos surdos, bem 

como, obterem noções da Língua Brasileira de Sinais - Libras, com o intuito de garantir uma 

boa interação social. Por se tratar de uma língua de modalidade visual-espacial, ressalta-se a 

importância da atenção do pedagogo ao utilizar recursos visuais, principalmente para aquelas 

crianças que possuem a Libras como a sua língua materna, visto que nos anos iniciais, as 

mesmas passarão por fases de alfabetização. 

O artigo é constituído por três partes, na primeira abordamos de forma geral, o contexto 

histórico da Educação Inclusiva, relatando marcos importantes, criações de instituições e 

atendimentos para a Pessoas com Deficiência - PcD. Logo em seguida, discutimos sobre a 

Língua Brasileira de Sinais e a comunidade surda, trazendo marcos importantes, Leis e Decretos 

que contribuíram para a inclusão dos alunos surdos ao longo do tempo. E por último falamos 

sobre o contexto pandêmico, o uso das TDICs, e o processo de inclusão das crianças surdas por 

meio do ensino remoto, a partir de relatos de professores que participaram de forma voluntária 

e anônima. 

Este estudo de cunho qualitativo, surge do interesse em compreender o processo de 

inclusão das crianças surdas nos anos iniciais do Ensino Fundamental com base no contexto 

pandêmico. Além disso, será realizada uma entrevista semiestruturada por meio de um 

questionário, objetivando identificar as dificuldades encontradas pelos profissionais da 

educação durante esse processo de inclusão, com o uso das tecnologias digitais nos ambientes 

virtuais de aprendizagem, bem como, as suas práticas pedagógicas utilizadas nesse percurso.  

Desse modo, surgem os seguintes questionamentos: quais os obstáculos que um 

professor encontra durante o processo de inclusão de crianças surdas no contexto pandêmico? 

E quais as práticas pedagógicas utilizadas através de plataformas de ensino e 

videoconferências? Sendo eles valiosos para a construção desta pesquisa, permitindo o contato 

com a realidade do entrevistado, pois, através dela é possível realizar reflexões acerca da 

problemática em questão e contribuir para o avanço de outras pesquisas e estudos. Gil (2008) 

realiza uma definição para a entrevista: 

 
Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos 

dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de 

interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, 

em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte 

de informação. (GIL, 2008, p. 109). 
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Por ter como foco os anos iniciais do Ensino Fundamental, a entrevista foi voltada para 

4 (quatro) professores que atuam nesta modalidade em escolas públicas de ensino, que estão 

funcionando de maneira remota, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte - RN. Devido às 

medidas de distanciamento social, a entrevista ocorreu por meio da elaboração de um formulário 

virtual na plataforma digital Google Forms, onde os entrevistados puderam acessar as perguntas 

e respondê-las. Após o levantamento das respostas, fez-se necessário analisar os dados obtidos 

de modo a compreender os objetivos propostos para esta pesquisa, realizando reflexões sobre a 

temática.  

Como referencial teórico para este estudo, foi utilizado que discutem as concepções de 

inclusão dos alunos surdos; Corrêa (2010), Nunes e Negócio (2015) e Aranha (2004) que 

abordam sobre a Educação Inclusiva. Os documentos da Resolução do Conselho Nacional de 

Educação - CNE/Câmara de Educação Superior - CES, da Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC, Leis e Decretos sobre a Libras também estiveram presentes entre as discussões da 

pesquisa. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Nos últimos anos, debates e reflexões acerca da Educação Inclusiva têm sido mais 

recorrentes, garantindo espaços com maior intensidade no âmbito das discussões escolares. Na 

Idade Média, as pessoas não tinham conhecimentos sobre as causas do nascimento de uma 

Pessoa com Deficiência, e utilizavam de explicações religiosas, acreditando que as mesmas não 

tinham capacidades cognitivas de aprender ou pensar (CORRÊA, 2010). Sendo assim, 

compreende-se que desde os primórdios, as pessoas com deficiência, sejam elas cognitivas, 

sensoriais ou físicas, não possuíam um lugar digno na sociedade, muitas vezes, elas eram mortas 

após o nascimento ou abandonadas pela própria família. 

Conforme as mudanças da sociedade e as transformações de algumas crenças e 

ideologias, as concepções voltadas para a Pessoa com Deficiência passaram a ser vistas com 

outros olhares, embora ainda negativos em sua maioria. Os médicos consideraram válidos os 

estudos sobre a PcD, segundo Aranha (2004, p. 10): “À medida que conhecimentos na área da 

Medicina foram sendo construídos, e acumulados, na história da humanidade, a deficiência 

passou a ser vista como doença, de natureza incurável, gradação de menor amplitude da doença 

mental”. Por razão dessas ideias formuladas pelos doutores daquela época, muitas Pessoas com 

Deficiência precisaram se afastar da sociedade, iniciando o Paradigma da Institucionalização 

que durou vários séculos, pois elas eram internadas necessitando de cuidados (ARANHA, 

2004). 

No Brasil, foi criada em 1600 a primeira escola, sendo ela particular, em que visava 

atender as Pessoas com Deficiência física (CORRÊA, 2010). Após várias conquistas, no ano de 

1988, a Constituição Federal em seu capítulo III e Art. 205, esclarece: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Dessa maneira, a educação é um direito de todos, 

assegurado por Lei e por muito tempo, algumas crianças não tinham acesso a ela. A Lei 7.853 

de 24 de outubro de 1989, propõe uma Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

objetivando defender, alcançar e integrar elas no acesso educacional e no meio social. Essa 

Política, vem sendo ampliada ao longo dos anos, tendo marcos bastante importantes que visam 

promover o acesso à escola e a aprendizagem. Sendo assim, a educação para os surdos também 

é incluída nesse âmbito. 

Outro marco importante para a história da Educação Inclusiva no Brasil, é a criação do 

Atendimento Educacional Especializado - AEE, que começou a ser ofertado nas escolas a partir 

dos anos 80. Segundo Miranda (2008, p. 36), em 1988: “ficou assegurado pela Constituição 
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Brasileira (1988) o direito de todos à educação, garantindo-se, assim, o atendimento 

educacional de pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais”. Esse 

atendimento tem como objetivo auxiliar e atender os alunos com necessidades educacionais 

específicas no decorrer da vida escolar, com intuito de desenvolver a autonomia e 

independência dos estudantes. O AEE conta com equipamentos; materiais didáticos 

pedagógicos; salas adaptadas com recursos multifuncionais, separada exclusivamente para essa 

função; e propostas de aulas direcionadas a atender as subjetividades de cada aluno. Os 

educadores do AEE atuam no atendimento e trabalham em conjunto com os professores da rede 

regular de ensino, onde é vista a extrema importância da formação continuada na área de 

Educação Inclusiva de ambos, que precisam ter conhecimentos e especializações em 

determinadas áreas, como na Libras e Braile. 

De certa forma, as gerações anteriores ao século XXI foram sombrias para todas as 

crianças, já que nenhuma delas eram bem vistas pela sociedade, porém sabe-se que para as 

crianças surdas esses olhares eram ainda mais grosseiros. Hoje, qualquer criança possui seus 

direitos garantidos antes mesmo de chegar ao mundo. Assim, é importante lembrar também do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990), pois o mesmo encontra-se enquanto um 

dos maiores marcos históricos das crianças na educação, conforme afirmam Orth e Confortin 

(2010): 

 
A elaboração do ECA caracterizou-se como um importante marco no que se 

refere à defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, assegurando-lhes 

a proteção integral para o seu pleno desenvolvimento, embasado nas 

necessidades sociais e cognitivas do ser humano. É importante lembrar que 

sua configuração passou a ser um conjunto de normas do ordenamento 

jurídico brasileiro, com propósitos educativo, social, cultural, psicológico e de 

saúde. (p. 25). 

 

Em outras palavras, a chegada do ECA estabeleceu para todas as crianças a devida 

garantia do direito à educação, bem como, o devido asseguramento às condições de dignidade 

e humanidade para esses sujeitos, incluindo as crianças surdas.  

 

TRAJETÓRIA DA COMUNIDADE SURDA NO BRASIL 

A comunidade surda é um termo bem comum entre os surdos, nela a participação é 

aberta para outras pessoas que possuem principalmente o contato com eles, podendo ser 

aprendizes da Língua Brasileira de Sinais, os próprios familiares, amigos ou professores. Ela 

tem como característica a partilha de experiências entre os sujeitos participantes e a utilização 

da Libras como forma de interação. A Libras teve sua história no Brasil durante o período 

imperial (1822 – 1889), quando Dom Pedro II convidou o educador da comunidade surda 

francesa, Ernest Huet, que ficou conhecido como pai da Língua Brasileira de Sinais. Após 

alguns anos, Huet fundou a primeira instituição para os surdos em 1857, o Imperial Instituto 

dos Surdos-Mudos (CÔRREA, 2010). Foi somente em 1957, que houve uma mudança no nome 

desta instituição, intitulando-se Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES, que 

permanece em funcionamento no Rio de Janeiro até hoje. 

Desde então, foram sendo criadas fundações e outras organizações institucionais, com 

o intuito de promover a inclusão dos surdos em espaços formativos, como, por exemplo, o 

Instituto Santa Terezinha em 1929; a Escola Estadual Instituto Pestalozzi em 1935; a Escola 

Municipal Hellen Keller, renomeada em 1976 como Escola Municipal de Educação Infantil e 

de Nível Fundamental para Deficientes Auditivos Helen Keller; e o Instituto Educacional de 

São Paulo, em 1954 construído por familiares e amigos de surdos. (CÔRREA, 2010). 
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A chegada dessas instituições, certamente são marcos importantes a serem lembrados, 

assim como as discussões sobre a Língua Brasileira de Sinais. Ao contrário do que muitos 

pensam, a Libras não é uma linguagem, mímica ou gestos. Ela é uma língua que possui sua 

estrutura gramatical própria, sendo materna para os surdos que optam por usá-la, e reconhecida 

como a segunda língua oficial do Brasil pela Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Libras e dá outras providências. Em seu Art. 1.º esclarece: “É reconhecida como meio 

legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de 

expressão a ela associados” (BRASIL, 2002). 

Outro marco muito importante para os estudantes surdos brasileiros, foi o Art. 3° do 

Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em que fala: 

 
A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos 

de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e 

superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas 

e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2005). 

 

Sendo assim, a Libras ficou incluída na grade curricular dos cursos que preparam os 

estudantes para o cargo da docência, com intuito de quebrar barreiras na comunicação entre os 

alunos surdos e os professores ouvintes. Como também, fortalecendo e facilitando o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança surda que tem a Libras como sua língua materna. 

Pinto e Santos, afirmam: “[...] Todo surdo tem direito a uma aprendizagem baseada em uma 

língua que lhe seja acessível, que lhe garanta o desenvolvimento da linguagem, fundamental 

para os processos de ensino-aprendizagem.” (2020, p. 5). Isso significa afirmar o quão 

importante é o professor que possui alunos surdos, aprender Libras, mesmo que conhecimentos 

básicos, afinal, não há como entender algo que você não se dispõe a conhecer, ou seja, o 

professor não conseguirá mediar a aprendizagem daquele aluno com firmeza, caso não saiba 

como comunicar-se com ele. 

Com o Decreto de Nº 10.195/2019, em seu Art. 33 sobre a Diretoria de Políticas de 

Educação Bilíngue de Surdos, ficou estabelecido “Fomentar a criação de escolas bilíngues de 

surdos, no âmbito dos sistemas de ensino, com oferta de educação integral, em todas as etapas 

da educação básica” (BRASIL, 2019). Ou seja, garante o direito ao aluno surdo de adquirir uma 

educação bilíngue, a Libras como a sua língua materna e a língua portuguesa na modalidade da 

escrita.  

Silva e Souza (2015, p. 47), defendem: “[...] o Bilinguismo é importante na educação 

dos alunos surdos de maneira que facilite a construção do conhecimento dando autonomia e 

desenvolvendo sua identidade cultural [...]”. Partindo dessa ideia, compreende-se que quando 

um surdo aprende primeiramente a Libras, ele consequentemente aprenderá de forma fácil o 

português na modalidade da escrita, promovendo a habilidade de fala em duas línguas e 

permitindo ao aluno condições mais favoráveis para se desenvolver no âmbito educacional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a chegada da pandemia ocasionada pelo Corona Virus Disease que surgiu em 2019 

- COVID-19, os encontros presenciais das instituições de ensino foram suspensos, dando 

preferência para a saúde dos alunos, professores e a população em geral, mediante ao 

isolamento social realizado para evitar a propagação do vírus contagioso. Dessa maneira, houve 

necessidades de mudanças nos currículos escolares, bem como, a urgência dos professores em 

reinventar suas práticas pedagógicas e atribuir o uso de Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação como aliadas no processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. 
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De modo que essas alterações pudessem acontecer, o Ministério da Educação - MEC, o 

Conselho Nacional de Educação - CNE e a Câmara de Educação Superior - CES tornaram 

público a resolução da Lei n.º 1, de 29 de dezembro de 2020: “dispõe sobre o prazo de 

implantação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs durante a calamidade pública 

provocada pela pandemia da COVID-19” (BRASIL, 2020), para que assim, os estudantes 

pudessem prosseguir no processo de aprendizagem e os docentes, continuar trabalhando e 

mediando os conhecimentos para seus alunos. Entre algumas propostas adotadas pelas escolas, 

destaca-se o ensino remoto, objetivando a continuação das atividades pedagógicas através de 

plataformas de interações em tempo real, como as de vídeos conferências, mantendo o costume 

das aulas presenciais, porém de forma virtual. 

Em vista disso, os professores e os alunos de todas as modalidades de ensino precisaram 

adaptar-se a esse novo formato, resultando em aspectos que podem ser considerados positivos, 

visto que, o ensino remoto e o uso das TDICs trazem consigo desafios diários com novas 

experiências e aprendizados, ressignificando ainda mais a afirmação da formação continuada. 

Como também, oferece pontos negativos, sendo que, vários professores ainda possuem muitas 

dificuldades de acesso e conhecimentos sobre esses processos; a maioria dos alunos da rede 

pública de ensino encontram-se em classes socioeconômicas baixas, dessa forma, não possuem 

equipamentos eletrônicos necessários para o acesso às aulas virtuais e um ambiente apropriado 

para estudar com atenção; e as dificuldades dos pedagogos em repensarem práticas pedagógicas 

para o desenvolvimento dos estudantes. 

Dessa maneira, as reflexões e discussões sobre a inserção da Pessoa com Deficiência 

nas aulas remotas, tornam-se inevitáveis. Essa nova modalidade de ensino que trouxe um atraso 

na aprendizagem dos alunos em geral, permitiu aos autores desse trabalho realizar indagações 

sobre o processo de inclusão de crianças surdas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, por 

meio das TDICS. Como os professores dos alunos surdos estão atuando remotamente em suas 

práticas pedagógicas? Quais as suas dificuldades no uso das tecnologias? Para compreender 

sobre esses questionamentos, foi realizada uma entrevista com 4 (quatro) professoras de 3 (três) 

escolas públicas municipais, localizadas na cidade de Mossoró/RN, sendo duas pedagogas da 

mesma escola. Vale ressaltar que todas possuem um aluno surdo e são atuantes dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

Pelo fato de o mundo estar vivenciando uma pandemia, a entrevista foi realizada de 

maneira virtual, pelo Google Forms. Os autores entraram em contato com a Secretária 

Municipal de Educação - SME, da divisão de educação especial. Com o intuito de preservar a 

identidade das entrevistadas, seus nomes estarão sendo referenciados pelas abreviações P1, P2, 

P3 e P4.  A entrevista foi dividida em três seções, sendo elas respectivamente, histórico 

profissional com crianças surdas¹; formato remoto e o uso de tecnologias pelos educadores²; e 

a formação social e humana dos sujeitos³. Segue abaixo os relatos dos professores sobre o 

processo de inclusão dos alunos surdos no contexto pandêmico. 

 

Histórico profissional com crianças surdas  

 Na primeira seção Histórico profissional com crianças surdas, foi perguntado acerca 

do nível de conhecimento das entrevistadas na Língua Brasileira de Sinais e todas responderam 

escolhendo o básico, conforme o gráfico 1. 

 

Legenda: gráfico acerca do nível de conhecimento na LIBRAS 
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Nota: 1 - Nível básico; 2- Nível médio; e 3- Nível avançado. 

Fonte: respostas obtidas com base nos dados do Google Forms elaborado pelos autores. 
 

Seguindo, foi perguntado se as professoras já haviam trabalhado presencialmente com 

alunos surdos, bem como, que tipo de práticas pedagógicas utilizavam e se encontravam algum 

desafio para exercê-las em sala. Entre suas respostas, P1, P2, P3 e P4 relataram: 

 
Já trabalhei, mas já faz alguns anos. Encontrei muitos desafios, pois me 

deparei com essa situação sem ter conhecimento algum de como trabalhar 

com aluno surdo. (P 1). 

 

Praticamente não, tive contato em sala com aluno surda 1 mês, pois logo veio 

a pandemia 2020, muitos desafios pois meu nível de conhecimento com a 

libras é muito pouco. (P 2). 

 

[...] foi minha primeira experiência com uma criança surda. Foi um ano 

desafiador, de muitas dúvidas, de muita busca de conhecimento. Apesar de 

ter participado de algumas formações, mas como não pratiquei acabei 

esquecendo de muitas coisas. Lembrava somente de algumas letras do 

alfabeto. Então, no 1° dia de aula, como de costume, receber as crianças e 

seguir a rotina do dia, recebi a visita da professora do Programa Libras na 

Escola que iria me orientar de como trabalhar Libras com as crianças. E aí, 

quando iniciei a aula mostrando o calendário, a professora foi fazendo o sinal 

e eu me desesperei pois não tinha conhecimento e não estava preparada para 

trabalhar com uma criança surda. [...]. (P 3). 

 

Sim. Nesse modelo de ensino, eu utilizava metodologias e atividades 

acadêmicas em Libras para toda a turma, na perspectiva do desenho 

universal. Além disso, era realizado um trabalho em parceria com a 

professora do AEE - Atendimento Educacional Especializado da escola [...]. 

(P 4). 

 

Encerrando a seção, foi perguntado se as entrevistadas acham importante a aquisição da 

Libras como a sua segunda língua:  

 
Sim, todos os pedagogos que conheço, adquirem em libras o suporte para 

conseguirem realizar um “BOM “ trabalho diante do do desafio. (P 1). 
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Com certeza seria ideal que os tivéssemos a libras como segunda língua, pois 

assim não enfrentariam os tantos desafios quando tivéssemos na turma aluno 

com surdez. (P 2). 

 

Acho muito importante o professor ter esse conhecimento. Porque precisamos 

ensinar as nossas crianças adaptando às suas necessidades e assim a criança 

terá uma aprendizagem significativa. (P 3). 

 

Considero de fundamental importância, pois é um direito da comunidade 

surda ter acesso e convivência com as pessoas ouvintes, através da Libras. 

Para que haja de fato, uma comunicação entre os pares, entre educando-

educador, e assim, as pessoas com surdez poderem avançar em seu processo 

de ensino e aprendizagem. Seria muito bom mesmo, se conseguíssemos atingir 

o maior número de professores conhecedores da Libras, isso facilitaria a 

comunicação entre eles e os seus alunos. Tendo em vista que é muito triste 

para o aluno surdo, sentir-se alheio em sua própria sala de aula, quando 

percebe que não é compreendido pelos colegas e professores. E se os 

professores puderem ter acesso e vontade de aprender a segunda língua, 

contribuiria muito para o aprendizado das crianças surdas. (P 4). 

 

Nota-se que elas possuem o básico na Libras, mas que prezam pelo contato e a 

comunicação com os seus alunos, pois, além de serem mediadores do conhecimento, há laços 

fraternos na relação entre o educador e o educando. Pinto e Santos (2020, p. 2) defendem: “[...] 

Compreende-se, assim, que a Libras é a língua mais acessível à criança surda e que esta não 

carece de adaptações para ser aprendida”. Dessa forma, destaca-se com precisão, a importância 

dos profissionais da educação adquirirem a Libras como a sua segunda língua, principalmente 

quando há alunos surdos em sua turma, para assim, manterem uma interação e incentivar os 

alunos ouvintes a aprenderem essa língua também.  

 

Formato remoto e o uso de tecnologias pelos educadores  

Na segunda seção Formato remoto e o uso de tecnologias pelos educadores, foi 

questionado sobre as novas vivências profissionais das professoras durante a pandemia 

ocasionada pela Covid-19, buscando entender de que forma a tecnologia pode contribuir no 

processo de aprendizagem dos alunos surdos, bem como, de que maneira pode prejudicar nesse 

processo: 

 
[...] A tecnologia contribui de forma positiva quando à família participa 

efetivamente da aprendizagem da criança. Por exemplo: Estávamos fazendo 

um ótimo trabalho com a aluna surda, porém devido às condições financeiras 

não foi possível continuar devido a família não ter acesso à internet. Então, 

dessa forma contribuiu negativamente para que ocorresse a aprendizagem. 

(P 1). 

 

A tecnologia contribui com a aprendizagem das crianças surdas quando 

permite que elas compreendam e abstraiam os conhecimentos repassados. 

Além disso, a metodologia que a tecnologia permite aos professores, é 

fantástica ,pois trabalha-se com o uso da imagem, fazendo com que as 

crianças vejam e percebam o que está acontecendo através do visual, 

representado pela imagem. A tecnologia pode prejudicar quando a criança 

não tem um acompanhamento do que ele está vendo, através de interpretação 

das imagens, do que está sendo trabalhado, dito. Por isso, é tão importante o 
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papel do intérprete de Libras, principalmente para as crianças surdas em 

processo de alfabetização [...] (P 2). 

 

A contribuição que vejo é a menor possível, pois diante da atual situação os 

professores não se prepararam nem para realizar suas aulas com os alunos 

ditos “normais“, imagine com portadores de deficiência! Então para a 

aprendizagem das crianças a boa contribuição é somente aprender a mexer 

de forma mais profunda nas tecnologias [...] (P 3). 

 

A tecnologia nós traz muitos recursos que nos ajudam no processo de ensino 

aprendizagem desses alunos [...] (P 4) 

 

As entrevistadas, também relataram algumas das dificuldades de seus alunos surdos 

para poderem participar das aulas de maneira remota¹. Além disso, comentaram sobre alguns 

atrasos que perceberam em relação ao processo de leitura e escrita deles²: 

 

Sim, pois não possui celular ou computador¹. Não posso responder por que não 

vivi essa situação². (P 1) 

 

Sim. A aluna não participa das aulas, tentamos ( eu e a intérprete de libras ) 

de várias formas e a mãe sempre coloca barreiras, ficando sem participar¹. 

Não tenho como responder². (P 2) 

 

Sim. Não está participando das aulas por não ter acesso à internet¹. Em relação 

ao reconhecimento das letras do nome próprio e também do alfabeto². (P 3) 

 

Não apresentam dificuldades de acesso. Apresentam impossibilidade em 

participar como deveriam das aulas remotas, porque a família não se dispõe 

em ajudar. E a criança necessita desse apoio familiar par que possa participar 

das aulas remotas¹. Não dominarem a Libras. Isso dificulta porque não 

conseguem fazer a relação entre as duas línguas². (P 4) 

 

Ao final da seção, as professoras falaram um pouco sobre sua familiarização com a 

utilização de tecnologias, comentando os pontos positivos e negativos¹, as dificuldades que 

encontravam para usá-las² e ainda, que tipo de recursos tecnológicos têm incorporado para 

incluir alunos surdos em suas aulas remotas³: 

 
Sim. Sempre usava músicas em Libras, vídeos, muitas imagens. Não ter um 

bom domínio dessas tecnologias, por ser tudo novo¹; De repassar as 

atividades para a criança por ela não ter muito interesse em participar. Logo 

no início participou de umas 02 aulas². Construção da ficha do nome com a 

foto dela, palitoches de imagens de conteúdos trabalhados com a turma, 

vídeos em Libras com músicas³. (P 1). 

 

Não. Vim usá-las após fazer o curso de Libras e pela necessidade em 

apresentar para as crianças atividades de acessibilidades, como o visual¹. No 

início, eu tinha dificuldade em manuseá-las, mas pela necessidade em usá-

las, aprendi²; Não consegui dar aula de forma remota ao aluno com surdez. 

Vídeo aula com tradução em Libras para toda a turma. Atividades impressas 

em Libras e jogos interativos³. (P 2). 

 

Não, pois a família não tem condições de comprar o celular ou computador 

para o mesmo ter acesso as aulas¹; O conhecimento profundo da própria 
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tecnologia²; Não consegui dar aula de forma remota ao aluno com surdez. O 

mesmo não têm acesso a tecnologia³. (P 3). 

 

Não¹; Conheço o básico, mas não tenho medo de testar novas possibilidades²; 

Recursos visuais, internet³. (P 4) 

 

A partir de então, compreendeu-se que o formato remoto trouxe várias possibilidades e 

novas formações, principalmente no uso das tecnologias. Entretanto, os relatos de muitos 

professores, são de desafios e que alguns não utilizavam recursos digitais de acessibilidade em 

suas aulas. Dessa forma, ressalta-se ainda mais a importância de utilizar a tecnologia no dia a 

dia dos alunos, pois convivemos em uma sociedade em constante transformação, em um século 

marcado por uma Era Digital, e o pedagogo precisa sempre reinventar suas práticas 

pedagógicas. Aqueles educadores que já utilizavam a tecnologia em sala de aula física, ao se 

deparar com a pandemia, não tiveram tantas dificuldades com as TDICs. 

Sobre os alunos surdos, constou-se que a maioria possuía problemas em relação ao 

acesso, haja vista que alguns não tinham um aparelho e/ou Internet para acessar as aulas, e que 

por isso, muitos professores não tinham contato com esses alunos. Mendes e Oliveira (2020, p. 

8), ressaltam: “Neste sentido, é preciso pensar e organizar atividades de inclusivas e acessíveis 

à todos, incluindo àqueles que têm pouco ou nenhuma conexão com a rede mundial de 

computadores (internet).” ou seja, é muito importante que o educador com a família, possam 

criar meios de incluir esses alunos, para que não ocorra um atraso em sua aprendizagem. 

 

A formação social e humana dos sujeitos 

Na terceira seção A formação social e humana dos sujeitos, as entrevistadas expuseram 

suas opiniões em relação à importância do contato físico para os alunos surdos dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental¹, bem como, se elas constataram algum tipo de distanciamento do seu 

aluno surdo com as demais crianças²: 

 
Acho o contato físico primordial, porque possibilidade uma melhor 

aprendizagem o uso de várias recursos para trabalhar as dificuldades¹. Sim. 

Por ela não está participando². (P 1). 

 

Para ele compreender o mundo que o cerca, e entender o contexto pelo qual 

ele está inserido¹. Não². (P 2) 

 

Vejo como fundamental o contato físico com o aluno surdo para que ele possa 

depositar confiança no trabalho do professor, facilitando assim a 

aprendizagem do mesmo¹, Não, ele é sempre muito bem acolhido por todos os 

outros alunos². (P 3). 

 

É importantíssimo, pois a interação através do contato fisico facilita a 

aprendizagem¹. Sim². (P 4). 

 

Finalizando a entrevista, P1, P2, P3 e P4 comentaram sobre suas percepções quanto a 

importância da relação família e escola para o desenvolvimento do aluno surdo, e se elas estão 

ativas de maneira remota: 

 
Sim, muito importante e fundamental para um bom desenvolvimento do aluno. 

A família não tem sido participativa alegando sempre falta de tempo. (P 1). 

 

Não, a aluna quase não participa das atividades. (P 2). 
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No início, conseguimos uma 2 vezes trabalhar com a criança, mas, desde abril 

que não foi possível. (P 3). 

 

A relação família e escola é primordial para o desenvolvimento do aluno surdo. 

Infelizmente a família não tem contribuído como desejávamos. Alegam que não 

sabem explicar como deveria, que não tem tempo e que, às vezes, o aparelho 

celular vai para o conserto. (P 4). 

 

Assim, ficou evidente que o apoio da família é algo crucial durante esse processo 

educacional da criança surda, pois ela deve estar sendo incentivada e apoiada, a fim de superar 

suas dificuldades e poder participar mais ativamente das atividades em sala. Nunes e Negocio 

(2015, p. 8), destacam: “[...] essa relação da escola e família, é de suma importância para o 

desenvolvimento de qualquer aluno, e com a criança com deficiência, é importante que a família 

compreenda a particularidade com outros olhos para haver esse crescimento intelectual e 

social”. Também foi possível identificar que a ausência da interação física com os educadores 

aumenta bastante as dificuldades no processo de aprendizagem das crianças surdas, devido elas 

não poderem interagir tão livremente quanto poderiam caso estivessem presencialmente com a 

professora. 

 

CONCLUSÃO 

Com a pesquisa realizada, tanto a partir da bibliográfica como também da parte 

empírica, foi possível conhecer as práticas pedagógicas dos pedagogos durante o processo de 

inclusão de crianças surdas nos espaços virtuais de aprendizagem.  

Foram apontadas dificuldades relacionadas ao uso das TDICs, relatadas pelos 

entrevistados, nos mostrando que o uso delas atinge tanto positivamente, quanto de forma 

negativa no desenvolvimento e aprendizagem. Nesse sentido, foi evidenciado também um 

limitado conhecimento voltado às tecnologias, bem como a dificuldade de acesso de alguns 

alunos, ressaltando que, por mais que estejamos em tempos de uso tecnológicos, nem todos 

possuem acesso e/ou conhecimentos de ferramentas para promover acessibilidade. 

No entanto, a pesquisa, por meio das entrevistas, permitiu conhecer apenas alguns casos 

de escolas municipais localizados no município de Mossoró/RN, ainda há outras realidades de 

educadores que atuam com alunos surdos que são desconhecidas, abrindo a margem para que 

este estudo possa ser continuado e/ou ampliado. Diante disto, a escola cumpre um papel 

desafiador, tendo como objetivo socializar os conhecimentos contribuindo para o 

desenvolvimento dos alunos e educar a todos sem nenhuma restrição. Então, os alunos surdos 

não podem ficar de fora desse processo de ensino e aprendizagem.  

Portanto, percebemos a necessidade de uma maior compreensão sobre as necessidades 

linguísticas específicas desse público, como o respeito e o ensino da Libras, bem como o uso 

de recursos que favoreçam a compreensão dos conteúdos escolares e demais situações sociais.    
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RESUMO 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é sem dúvida de suma importância na vida 

de todo graduando não apenas por ser o trabalho final, mas porque é uma experiência 

única que permite ao aluno um mergulho profundo em relação à pesquisa. Dessa 

forma, o processo de construção do TCC é um momento ímpar de socialização dos 

estudos e troca de experiência acadêmica. Partindo dessa premissa, o presente artigo 

tem como objetivo apresentar um recorte do meu trabalho monográfico descrevendo-

o de modo a enfatizar a relevância dessa produção acadêmica na formação do aluno 

de graduação. Quanto à abordagem  metodológica utilizada trata-se de um estudo 

descritivo qualitativo do tipo relato de experiência. Esperamos através da exposição 

da minha vivência evidenciar a importância desse processo como um divisor de águas 

na vida do aluno formando. Almejamos também contribuir de alguma forma para 

tornar essa experiência mais proveitosa e construtiva para alunos que ainda vão passar 

por esse momento, que os percursos e resultados apresentados possam direcionar e ser 

significativos indicando possíveis posturas e caminhos a serem tomados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Relatos; Experiências; TCC; Graduação 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é composto de reflexões produzidas com base na minha experiência, 

com o meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), da graduação em Licenciatura em Letras 

com habilitação em Libras em uma universidade pública federal. O TCC é um trabalho 

acadêmico de caráter obrigatório, comumente utilizado como mecanismo de avaliação final de 

um curso superior. Elaborado em forma de dissertação, tem como objetivo envolver o aluno de 

graduação no campo da pesquisa científica. A aprovação do TCC é um critério para o aluno 

obter o diploma do curso de graduação.  

Contudo, em virtude de ser caracterizado como meio de aprovação e conclusão, o 

trabalho pode não ser compreendido em sua verdadeira essência, sendo assim encarado apenas 

como uma etapa regimental da formação. Como salienta Mendonça e Souza, o TCC não é o 

fim do percurso, mas uma ponte, uma travessia para um novo estágio de nossas vidas 

acadêmicas.  Na verdade, "é uma etapa para uma escrita emancipatória, quando o/a estudante 

pensa, cria, produz o saber e o conhecimento e tem o/a orientador/a como um/a companheiro/a 

de caminhada” (2017, p.171). O TCC é sem dúvida de suma importância na vida de todo 

graduando, não apenas por ser o trabalho final, mas porque é uma experiência única que permite 

ao aluno um mergulho profundo em relação à pesquisa.  

Embora seja apresentado apenas na parte final do curso de graduação, se analisarmos 

bem, durante toda a formação somos desafiados e “treinados” com pequenas dissertações com 

a finalidade de nos preparar para a maior delas, que é escrever nosso TCC. Dessa forma, o 

processo de construção do TCC é um momento ímpar de socialização dos estudos e troca de 

experiência acadêmica.  
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Caraúbas/RN. Jessica.leal@ufersa.edu.br. 
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Tendo em vista o papel transformador do TCC na formação do estudante de graduação, 

objetivamos apresentar alguns recortes do meu trabalho monográfico descrevendo-o de modo 

a enfatizar a relevância dessa produção acadêmica na construção do saber do graduando. Este 

trabalho justifica-se pela necessidade de abordar esse tema considerando, sobretudo as 

subjetividades que lhe são inerentes. 

Quanto à abordagem metodológica utilizada trata-se de um estudo descritivo 

qualitativo, do tipo relato de experiência, embasado teoricamente por autores como: Bondía 

(2002), Mendonça e Souza (2017), Heidegger (1987), Severino (2008) entre outros. Através de 

relatos acompanhados de reflexões apresentarei um pouco da minha trajetória acadêmica e o 

meu encontro com a pesquisa, assim como o aprendizado adquirido nesta jornada. Esperamos 

através da exposição da minha vivência evidenciar a importância desse processo como um 

divisor de águas na vida do aluno formando.  

Almejamos também, contribuir de alguma forma para tornar essa experiência mais 

proveitosa e construtiva para alunos que ainda vão passar por esse momento, que os percursos 

e considerações apresentados possam direcionar e ser significativos indicando possíveis 

posturas e caminhos a serem tomados.  

 

TRAJETÓRIA ACADÊMICA: Meu encontro com a pesquisa 

O TCC geralmente é apresentado ao aluno na fase final da sua graduação, no entanto, 

ele pode começar a ser “gerado” - expressão que os estudantes habitualmente usam em relação 

ao trabalho de conclusão de curso, comparando-o com uma gestação - a qualquer momento do 

curso, para mim isso aconteceu já no primeiro período do curso. Não estou dizendo que comecei 

a fazer meu TCC já no começo da graduação, o fato é que a dúvida/problemática que mais tarde 

viria a ser o tema da minha monografia surgiu ali. 

Sou recém-graduada em Licenciatura em Letras Libras, mas minha trajetória acadêmica 

começa bem antes em outro curso. Há alguns anos atrás eu cursava Serviço Social, curso este 

que confesso, tinha enorme apreço, mas que por motivos pessoais não conclui. Passaram-se 

alguns anos e decidi voltar a estudar, já não era possível voltar à antiga formação e também 

aspirava algo novo. No curso anterior paguei uma disciplina optativa chamada Língua 

Brasileira de Sinais - Básico, fiquei encantada com essa língua, foi uma experiência bem 

marcante para mim. 

Jorge Larrosa Bondía, professor de Filosofia na Universidade de Barcelona, escreveu 

que “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 

não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece”. (Bondía, 2002, p.21). Quando se fala em experiência tendemos a 

remeter a “experimentar algo”, no dia-a-dia experimentamos incontáveis de coisas, sensações 

e momentos que rapidamente esquecemos.  Para Bondía a experiência é algo que fica marcado 

ou que surge daquilo que vivenciamos. Dessa forma “o sujeito da experiência seria algo como 

um território de passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que acontece afeta de 

algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns 

efeitos”. (p 24). Naquela faculdade estudei muitas disciplinas todas elas relevantes e 

interessantes, no entanto, aquela ficou em mim e produziu efeitos de tal maneira que anos mais 

tarde eu me graduaria naquela língua. 

Retomando, voltei a estudar e dessa vez o curso escolhido foi Licenciatura em Letras - 

Libras. Já como estudante de Letras Libras, tive contato pela primeira vez com uma sala de aula 

onde atuavam juntos um professor regular e um tradutor intérprete de Libras. Tinha colegas 

surdos e experienciar aquele cenário de inclusão era encantador. Os dois profissionais, professor 

e intérprete, a frente da sala, um falava e o outro sinalizava e a turma ao fundo composta por 

alunos ouvintes e surdos. Entretanto, nesse mesmo cenário por vezes me deparava com alguns 
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embates em relação a essa atuação conjunta. Surgiam muitas dúvidas sobre quais atribuições 

cabiam a cada um desses e no decorrer daquela vivência começaram a surgir algumas 

inquietações.  

A inquietação é o que nos move, a partir dela é que tudo ocorre. Podemos vivenciar 

inúmeras situações, porém se não houver algo que nos inquiete, acima de tudo nos desperte, 

torna-se corriqueiro, sem sentido, passageiro. Recorro mais uma vez as definições de Bondía 

sobre experiência: 

 
Por isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, 

ou se propõe, mas não se “ex-põe”. É incapaz de experiência aquele a quem 

nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem 

nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada 

ocorre [...] A experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação 

com algo que se experimenta, que se prova. (BONDÍA, 2002, p. 25) 

 

O autor é enfático ao afirmar que não há experiência se não há desconforto. São as 

inquietudes que nos tiram da zona de conforto e nos permitem viver algo novo. Voltando para 

minhas inquietações e como estas me levaram de encontro com o tema da minha pesquisa, cabe 

reformular a afirmação que fiz na seção acima: a inquietação é o que nos move para a 

inquietação é o que move a pesquisa. A pesquisa é movida por um problema que expressa a 

inquietação do pesquisador. Para Paviani (2005), o ponto de partida da pesquisa é o problema. 

De um modo geral, “um problema é tudo o que provoca alguma dificuldade, mal-estar, 

desequilíbrio, sofrimento às pessoas ou à sociedade. É uma situação que necessita de discussão, 

investigação, decisão ou solução” (PAVIANI, 2005, p.207). Toda investigação surge a partir 

de uma dúvida ou uma indagação que move o pesquisador em busca de respostas. 

Durante toda a graduação aquelas indagações persistiram, hora por parte de algum aluno 

surdo que não sabia bem a quem se dirigir na aula, hora por parte de professores que achavam 

que o aluno surdo era responsabilidade do intérprete. Sem contar os diversos debates com 

colegas na tentativa de entender como se dava essa relação entre professor, intérprete e aluno 

surdo.  

Enfim, quando chegou o momento de decidir o tema do meu TCC, não tinha nada pré-

estabelecido em mente. As pesquisas de TCC dos graduandos geralmente estão ligadas a linhas 

de pesquisas já existentes de seus professores orientadores. Contudo, minha orientadora me 

perguntou se tinha algo específico que gostaria de averiguar, aprofundar ou compreender 

melhor e apresentei essas inquietações, mais como um desabafo. Ela, por sua vez, acolheu a 

temática muito bem e disse que era possível fazer um estudo em cima daquelas questões. Para 

mim, foi muito significativo pesquisar o tema que queria.  

Uma coisa que aprendi na minha trajetória acadêmica é que todo o percurso, toda a grade 

curricular, todo conteúdo, todo trabalho e atividade apresentada na graduação, nos preparam 

para esse momento de construir o TCC. Partindo dessa premissa, articulemos o que é o Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC: o que é? 

O TCC é um trabalho acadêmico de caráter obrigatório, dependendo da área estudada, 

e um dos critérios de avaliação final para obtenção do diploma universitário. Todavia, não deve 

ser visto apenas como uma obrigação, pois é um trabalho com grande relevância. Sua 

importância se dá principalmente, pelo fato de ser uma atividade onde os alunos produzem e 

fornecem conteúdos novos, não apenas para a comunidade acadêmica, mas para a sociedade 

como um todo. De acordo com Mendonça e Souza (2017, p.172) “os TCCs podem ser 
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considerados no ensino de cursos de graduação um dos meios para provocar práticas de 

construção do conhecimento, e, para, além disso, de revelar a postura didático-pedagógica 

destes cursos”.   

Existem diversos tipos de Trabalhos de Conclusão de Curso, entre os mais comuns 

estão: o artigo científico, o relatório de pesquisa e a monografia. A minha experiência de TCC 

foi uma monografia, a modalidade mais comum de TCC que tem como objetivo inserir os 

estudantes de graduação no campo da pesquisa científica.  Sob a orientação dos docentes do 

curso, os chamados orientadores, que vão direcionar o aluno aos caminhos a serem tomados 

nessa jornada, os alunos devem desenvolver um estudo investigativo. Severino, (2008) disserta 

sobre a concepção desses trabalhos nas graduações: 

 
Impõe-se que o professor valorize a pesquisa em si como mediação não só do 

conhecimento, mas também, e, integralmente, do ensino. Em segundo lugar, 

é preciso que os docentes se disponham a uma atitude de um trabalho 

investigativo com os iniciantes, cônscios das dificuldades e limitações desse 

processo, assumindo a tarefa da orientação, da co-orientação, do 

acompanhamento, da avaliação, compartilhando inclusive suas experiências e 

seus trabalhos investigativos, abrindo espaços em seus projetos pessoais. (p. 

22) 

 

Os professores devem apreender a pesquisa monográfica como uma prática mediadora 

da construção do conhecimento e partindo dessa perspectiva despertar nos estudantes uma 

postura investigativa e principalmente conduzi-los nesse processo. 

A monografia é feita a partir do cumprimento de algumas etapas relativas à pesquisa 

científica. Inicialmente é preciso elaborar um pré-projeto de pesquisa, nessa primeira etapa são 

delineados, com auxílio do orientador, qual será o tema tratado a ser estudado. Também é 

preciso identificar um problema relativo ao objeto de estudo e a partir da problemática o que e 

como objetivamos alcançar através da investigação. Com o projeto definido é a hora de executar 

a pesquisa na prática. Na minha opinião, a parte mais instigante. Após finalizar a coleta de 

dados vem a parte escrita do trabalho, a redação da monografia, onde o processo de 

desenvolvimento e os resultados obtidos serão relatados.  

O autor Umberto Eco, na obra Como se faz uma tese (1986) descreveu a escrita de uma 

monografia da seguinte forma: 

  
[...] elaborar uma tese significa: (1) identificar um tema preciso; (2) recolher 

documentação sobre ele; (3) por em ordem estes documentos; (4) reexaminar 

em primeira mão o tema à luz da documentação recolhida; (5) dar forma 

orgânica a todas reflexões precedentes (6) empenhar-se para que o leitor 

compreenda o que se quis dizer e possa, se for o caso, recorrer à mesma 

documentação a fim de retomar o tema por conta própria. (p.6) 

  

Em suma, para o autor os pontos mais importantes para dar início a construção do TCC 

são definir um tema/problema que tenham relevância acadêmica e social, coletar dados assim 

como obras já disponíveis sobre o tema e a partir das reflexões tecer o trabalho escrito. O 

mapeamento e leitura da bibliografia referente ao tema é de fato indispensável, pois servirá 

como aporte para fundamentar teoricamente sua pesquisa. Outro ponto que Eco levanta é em 

relação à escrita que deve ser compreensível para o leitor. Embora a monografia seja um texto 

científico, deve-se ter em mente na hora de escrever que não apenas a comunidade acadêmica, 

mas toda a sociedade terá acesso ao seu estudo, dessa forma é preferível utilizar uma linguagem 

própria, clara e objetiva dando preferência a palavras precisas e frases simples. 
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À face do exposto, é essencial dizer que mais importante que conhecer a estrutura e 

normas aplicadas na produção do TCC, é compreender o princípio da experiência. Produzir o 

TCC não é apenas a etapa final da sua marcha acadêmica, na verdade é uma ponte de acesso 

para a próxima fase, é o momento onde o aluno até então receptor de conteúdo passa a criar 

conhecimento. Nas palavras de Mendonça e Souza (2017) o TCC: 

  
“É um exercício criativo do pensamento que pretende fazer o seu primeiro 

lançamento para outra etapa: aquela na qual ele/ela se torna um pensador/a, 

ou seja, um/a criador/a de conhecimentos de sua área graduada. Um ritual de 

sacrifícios, trabalho, suor, angústias, ansiedades e medo; mas também um 

momento do salto, do alívio e da criação.”. (MENDONÇA E SOUZA, 2017, 

p.174). 

 

Parafraseando os autores supracitados podemos compreender o TCC como um rito de 

passagem da condição de estudante universitário para cientista, uma travessia para uma nova 

etapa em direção ao aprimoramento deste processo de pensar, investigar e produzir 

conhecimentos para a sociedade. Nesse sentido, a seguir apresentarei um pouco da minha 

experiência com o TCC. 

 

O TCC E EU: Subjetividade 

A ideia de escrever um TCC é sem dúvida assustadora de início. O primeiro sentimento 

que me ocorreu foi o medo de não conseguir. No decorrer do curso me deparei com diversos 

gêneros textuais: resenha crítica, resumo expandido, revisão bibliográfica, ensaios e relatórios 

de estágio. Todas essas produções textuais demandam reflexão, interpretação, habilidade 

argumentativa e de escrita. Essas escritas, como já disse antes, vão nos moldando e preparando 

para esse trabalho final. Entretanto, nada é tão desafiador quanto o TCC. Não digo pela 

proporção em quantitativo de páginas, que sim sabemos é bem extenso, mas pela dimensão da 

experiência que é construir uma pesquisa.  

Menezes [et al] define a pesquisa como um: “conjunto de ações que deve seguir uma 

série de procedimentos previamente definidos através de um método baseado na racionalidade 

a fim de se encontrarem resultados e respostas a um problema previamente apresentado” (2019, 

p.11). O estudo começa no pré-projeto que posteriormente será o projeto da pesquisa. Na minha 

formação a construção do pré-projeto se deu como uma disciplina. Até esse momento eu não 

fazia ideia em como minhas indagações seriam abordadas, tão pouco como seriam 

transformadas numa dissertação. Nessa fase inicial traçamos um esboço da pesquisa. Definimos 

o tema, o problema que queremos responder, os objetivos que pretendemos alcançar e a 

metodologia, que são os meios que serão utilizados para alcançar tais objetivos. É muito 

importante organizar e planejar as etapas para garantir um bom andamento na investigação, 

resumindo, a estruturação do projeto de pesquisa é imprescindível. Ao fim desse processo 

minha monografia começava a ganhar forma.  

Após a elaboração do projeto, é chegado o momento de pôr a pesquisa em prática. No 

meu TCC fizemos uma pesquisa de campo, onde é possível observar fatos e fenômenos da 

maneira como ocorrem na realidade, por meio da coleta de dados. É uma etapa que demanda 

bastante do pesquisador. Primeiramente delimitamos o lócus e os sujeitos do inquérito, 

definimos a abordagem e os procedimentos, no caso entrevistas individuais, e quais dados 

desejávamos coletar. Para isso formulamos perguntas específicas.  Aqui foi onde vi meu 

trabalho ganhar vida.  Entrevistar aqueles sujeitos, cada um com seu ponto de vista, com 

diferentes compreensões acerca do tema, porém todas as contribuições tão singulares e válidas. 

https://blog.mettzer.com/problema-de-pesquisa/
https://blog.mettzer.com/diferenca-entre-objetivo-geral-e-objetivo-especifico/
https://blog.mettzer.com/coleta-de-dados/
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Senti que minhas inquietações ganhavam créditos naquelas respostas e meu estudo realmente 

tinha fundamento. 

Coleta de dados concluída é o momento de redigir a monografia e confesso-lhes que 

minha maior preocupação era se conseguiria escrever o número de páginas exigido. Acredite-

me, essa é sem sombra de dúvida a menor preocupação que devem ter. Não vou dizer que não 

tive momentos angustiantes de improdutividade, porque sim eu tive e não foram poucos. 

Felizmente não estamos sozinhos nessa empreitada, e o orientador está ali para nos auxiliar, 

mostrar a direção e inclusive lembrar que os dados que você coletou é o que vai compor o 

corpus da sua pesquisa. Então sim, você tem muito o que escrever e gradualmente a escrita flui 

e aquela angústia da página em branco vai dando lugar ao fascínio em compor mais um 

pedacinho da sua obra. 

Ah! O orientador… Durante a graduação ouvimos falar muito dos professores 

orientadores, experiências boas e outras nem tanto. O fato é que costumava pensar que o 

orientador iria me “ensinar a fazer o TCC” no sentido de como é a estrutura, normas e afins. 

Ledo engano, sim ele também o faz, inobstante, a orientação vai muito além. O orientador é 

aquele que vai lhe apresentar o universo da pesquisa, vai lhe direcionar e mostrar os caminhos 

a percorrer de encontro com os resultados esperados. A caminhada, porém, é sua. Inexperiente 

que somos possivelmente não vamos aprender da primeira e mais de uma vez saímos do 

caminho. Diante disso, o professor orientador vem e te coloca no rumo outra vez até que a gente 

pega o jeito e vai. Na minha experiência, minha orientadora segurou minha mão e caminhou 

comigo da primeira linha ao último ponto. A troca de experiências somada à afetividade 

desenvolvida ao longo desse processo é algo que fica marcado. 

Terminar o trabalho escrito foi uma das sensações mais incríveis que já senti.  Olhar 

minha produção e constatar o que fui capaz de fazer.  Apresentá-lo então, nem consigo por em 

palavras o sentimento, é inefável. Foi a materialização de um sonho, um sonho que para mim 

começou há dez anos em outra história que ficou pelo caminho, mas que também abriu caminho 

para essa nova história da minha vida. E a partir dessa espero escrever muitas outras. 

A verdade sobre o processo de produção do TCC é que enquanto estamos o “gerando” 

também somos gerados, não saímos imunes dali, e sim modificados. Ouso dizer, que à medida 

que tecemos o TCC, também somos tecidos por ele. O filósofo Heidegger, fala do poder 

transformador que uma experiência como esta pode ter em nossas vivências: 

 
[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 

alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando 

falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa precisamente que nós 

a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos 

alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer 

uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo 

que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim 

transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso 

do tempo.  HEIDEGGER (1987, p. 143) apud BONDÍA, 2002, p.28) 

 

O autor versa sobre a capacidade de formar e transformar da experiência e do que nos 

acontece quando experienciamos algo novo. Voltando-se para o TCC, concordamos com 

Heidegger que não é o sujeito que faz a experiência acontecer, mas a experiência que acontece 

ao sujeito.  A experiência se apodera do sujeito e nem sempre é fácil. É necessário se submeter 

ao processo e se permitir ser moldado por este, só assim vivemos a experiência profunda e 

verdadeiramente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente artigo teve como objetivo apresentar de forma subjetiva um pouco da minha 

experiência na construção do meu trabalho de conclusão de curso, nesse caso, uma monografia. 

Através de relatos e reflexões advindas da minha vivência, tentei evidenciar os sentimentos e 

aprendizados experimentados nessa empreitada. Criar o TCC é algo novo e totalmente inédito 

na trajetória do estudante de graduação que exige grande trabalho intelectual. Mas, também é 

um momento de grandes descobertas e consequentemente de emancipação para o aluno.  

Para mim a experiência foi transfiguradora. A aluna que até então nunca tinha se 

arriscado na instigante prospecção da pesquisa, fez sua primeira tentativa de voo e se viu 

encantada com o que contemplou. A pesquisadora principiante, que se julgava incapaz de 

escrever uma monografia, agora já se arrisca em outros voos, como a construção deste artigo, 

que inclusive, é fruto do aprendizado com o TCC. 

Diante de tudo que foi exposto, é válido ressaltar, que nessa caminhada, cada um tem 

seu próprio itinerário. Ouvi muitas experiências de TCCs antes de começar o meu e nem todas 

me pareciam inspiradoras.  Com base no que vivi, posso dizer que cada prática é única, assim 

como o aprendizado oriundo dela que, como explana Bondía é particular: 

 
“[...] o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, 

contingente, pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos 

acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não 

fazem a mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é 

para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida. 

O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do indivíduo 

concreto em quem encarna”. (BONDÍA, 2002) 

 

A experiência é algo singular, logo, tudo que se aprende em relação a ela também o é. 

O saber advindo da experiência é o sentido que damos a aquilo que foi vivido. Posto isto, cada 

um precisa fazer sua própria travessia de encontro ao seu sentido. É preciso se expor, ser 

receptivo, não ter medo de errar. Se entreguem e abracem as possibilidades e corram o risco de, 

assim como eu, se apaixonar pelo universo da pesquisa. 
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RESUMO  

Este estudo emanou da participação em aulas virtuais da pós-graduação durante o 

período de isolamento social vivenciado pelos discentes no ano letivo de 2020 em 

razão da epidemia do coronavírus. Na turma, há a presença de uma aluna surda, 

matriculada regularmente no programa de pós-graduação cumprindo o que estabelece 

a Lei 10.436/2002 e o Decreto 5.656/2005 que regulamenta a obrigatoriedade da 

presença de tradutores/intérpretes de Língua de Sinais Brasileira- Libras, onde houver 

alunos surdos, ela é acompanhada em todas as aulas por esses profissionais, para que 

haja acessibilidade linguística. Partimos, então, da seguinte problemática: como têm 

sido construídos os processos de mediação entre a discente surda, o conteúdo 

abordado e o docente por meio do intérprete de Libras durante as aulas no formato de 

Ensino Remoto? Para alcançarmos tal questionamento, lançamos o seguinte objetivo 

geral: compreender como este processo é visto aos olhos da aluna surda, uma vez que, 

acreditamos que o primeiro passo para a inclusão deve ser dado junto com o sujeito e 

a partir de suas experiências. Para aproximarmos do objetivo proposto, elencamos os 

seguintes objetivos específicos: a) identificar a relação entre a discente surda, os 

conteúdos curriculares abordados e o professor/a nas aulas remotas e; b) refletir o que 

nos contam, aos olhos da aluna surda, sobre a sua experiência durante as aulas remotas 

no âmbito da pós-graduação. Quanto à metodologia da pesquisa, é de cunho 

qualitativa em educação e do tipo narrativa autobiográfica fundamentada nos 

princípios de Passeggi (2016) ao tratar que toda história é digna de ser narrada e por 

isso adotamos este método. No que concerne ao percurso metodológico que se deu a 

partir das orientações propostas por Jovchelovitch e Bauer (2002) sobre a Entrevista 

Narrativa. Esta aconteceu através de vídeo chamada no aplicativo google meet em 

razão do isolamento social. Com a autorização de Ariele, nome fictício, a entrevista 

foi gravada para posterior tradução/transcrição, uma vez que foi realizada em Língua 

de Sinais. Dos achados temos, Telas que incluem: considerações sobre a sala de aula 

virtual; Leitura acadêmica na pós-graduação: desafios da aprendizagem em L2; e 

Ombros que se apoiam: colaboração entre pares. A partir da narrativa de Ariele 

podemos depreender sobre diversas questões tais como: a inclusão da pessoa surda 

pode ser aperfeiçoada mediante as experiências com as aulas remotas; o diálogo como 

passo essencial para uma efetiva inclusão; e a interatividade entre os pares como 

processo mediador no processo de aprendizagem.  
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PONDERAÇÕES INICIAIS: contextualizando o estudo  

 Nos últimos meses o Brasil vem enfrentando uma crise sanitária causada pelo novo 

coronavírus (Covid – 19) detectado pela primeira vez na cidade de Wahan, província de Hubei 

na China, no final de 2019 provocando grandes impactos em diversos segmentos, tais como 

socioeconômico, político e, principalmente, educacional. E para conter a disseminação do vírus, 

a Organização das Nações Unidas (ONU) recomendou ações preventivas, entre elas, o 

isolamento e distanciamento social, emergindo a necessidade de se repensar os espaços 

educativos (BRASIL, 2020).  

Em razão da crise sanitária,o Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou o Parecer 

n° 5/2020 aprovado em 28 de abril que dispõe da organização do calendário escolar a partir de 

atividades pedagógicas não presenciais em todos os níveis, etapas e modalidades, incluindo, a 

educação superior, especificamente, abrangendo os cursos de Pós-Graduação em stricto sensu 

com atividades didático-pedagógicas ministrada por meio das tecnologias digitais acarretando 

a suspensão das aulas presenciais enquanto durar a pandemia (BRASIL, 2020).  

Diante da atual conjuntura, este estudo emanou da participação em aulas virtuais da pós-

graduação durante o período de isolamento social vivenciado pelos discentes no ano letivo de 

2020 em razão da epidemia do coronavírus. Sendo assim, a interação discente-docente é 

realizada, somente, na modalidade virtual por meio da plataforma Google meet, de fóruns na 

plataforma Microsoft teams e disponibilização de textos teóricos para leitura. A participação 

dos discentes na plataforma Google meet pode acontecer por meio de um chat de mensagens 

de texto, que fica localizado à direita da tela do professor ou por meio da oralidade, utilizando 

como recurso, o microfone.  

Na turma, há a presença de uma aluna surda, matriculada regularmente no programa de 

pós-graduação cumprindo o que estabelece a Lei 10.436/2002 e o Decreto 5.656/2005 que 

regulamenta a obrigatoriedade da presença de tradutores/intérpretes de Língua de Sinais 

Brasileira- Libras, onde houver alunos surdos, ela é acompanhada em todas as aulas por esses 

profissionais, para que haja acessibilidade linguística. Sabemos então que há condições 

inclusivas para a permanência da aluna nas aulas, porém, nos questionamos quanto a real 

participação e interação desta durante as aulas no formato remoto. 

 Nos pressupostos de Freire (1996) vem intensificar reflexões a respeito da interação 

entre docente/discente na mediação durante o processo de ensino/aprendizagem, por isso, 

preocupa-se no caso da aluna surda que, se de fato, consegue acompanhar toda a dinâmica 

durante a aula, por exemplo, a tela do intérprete, a tela do professor/a ou colega que está falando 

e o chat de mensagens no mesmo tempo e espaço virtual. A partir destas indagações, nos 

propomos, mediante a narrativa da discente surda, como têm sido construídos os processos de 

mediação entre a discente surda, o conteúdo abordado e o docente por meio do intérprete de 

Libras durante as aulas no formato de Ensino Remoto? Para alcançarmos tal questionamento, 

lançamos o seguinte objetivo geral: compreender como este processo é visto aos olhos da aluna 

surda, uma vez que, acreditamos que o primeiro passo para a inclusão deve ser dado junto com 

o sujeito e a partir de suas experiências. E para aproximarmos do objetivo proposto, elencamos 

os seguintes objetivos específicos: a) identificar a relação entre a discente surda, os conteúdos 

curriculares abordados e o professor/a nas aulas remotas e; b) refletir o que nos contam, aos 

olhos da aluna surda, sobre a sua experiência durante as aulas remotas no âmbito da pós-

graduação.  

 Quanto à metodologia do estudo, trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativa em 

educação seguindo os princípios teóricos de Lüdke e André (1986) em que empregamos o 

método autobiográfico ao comungar com Passeggi (2016) que toda história é digna de ser 

narrada. Posto isso, adotamos este método para que possamos mediante a narrativa da 

colaboradora refletirmos como tem acontecido este processo de mediação frente ao atual 
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contexto das aulas no formato de ensino remoto. E como técnica para construção dos dados 

realizamos uma entrevista narrativa respaldado no modelo proposto por Jovchelovitch e Bauer 

(2002) via vídeo chamada pelo aplicativo google meet realizada em Língua de sinais e, 

posteriormente, traduzida. 

No que concerne aos aspectos teóricos, partimos das discussões de Vygotsky (2009), 

Oliveira (2009), Freire (1996) e Bernardes (2012) no que concerne a mediação no processo de 

ensino/aprendizagem e nos apoiamos em Battes (2017), Gomes (2011),  Santos e Pequeno 

(2011) para tratarmos da tecnologia na educação como suporte para o ensino remoto. 

Em relação a estrutura do trabalho, o texto está dividido em quatro seções: a primeira 

elencamos a discussão teórica intitulada como: Mediação Pedagógica na Educação da Pessoa 

Surda, em que realizamos uma breve reflexão dos princípios da mediação no processo de 

aprendizagem dos alunos/as, em seguida, tecemos um diálogo acerca do Ensino Remoto 

Mediado por Tecnologias; logo após, apresentamos o percurso metodológico destacando o 

contexto da pesquisa e o perfil da colaboradora, e por fim, apontamos as análises e as 

considerações semifinais do estudo. 

 

A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DA PESSOA SURDA  

 Trataremos a mediação, em termos genéricos, a partir da teoria Vygotskyana como um 

“[...] processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, 

então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 2009, p. 28). Diante 

da definição mencionada, a mediação com o/a discente surdo/a passa a ser realizada por 

intermédio do intérprete de Libras perpassando pelo/a docente até chegar ao aluno/a surdo/a. 

Desta forma, discutiremos nesta seção como se dá este processo da mediação pedagógica na 

educação da pessoa surda, as trocas e relações de intervenção.   

 Ao compreendermos a mediação a partir das concepções de Vygotsky, é possível pensar 

o ensino como uma prática coletiva estabelecida na relação entre aluno 

surdo/intérprete/professor/conteúdo da seguinte forma: a ponte existente entre o aluno e o 

conteúdo é mediado pelo/a professor/a, isto tanto para alunos/as surdos/as quanto para ouvintes. 

No caso da pessoa surda especificamente, além da mediação do professor, ainda, se tem a 

mediação de um outro indivíduo, o intérprete de Libras que é responsável pela tradução 

Português/Libras e vice-versa.  

 Este processo de mediação acontece por meio da Zona de Desenvolvimento Real (ZDR) 

e Zona de Desenvolvimento Potencial (ZDP) denominadas por Vygotsky da seguinte forma, a 

primeira ZDR diz respeito ao que a pessoa já sabe, ou seja, o que o indivíduo já domina de 

maneira independente e a ZDP é a capacidade da pessoa desempenhar tarefas com 

a  intervenção de alguém (OLIVEIRA, 2009). Entre essas duas se encontra a Zona de 

Desenvolvimento Proximal, que é um dos conceitos-chave para esta pesquisa, por isso, 

discutiremos mais detalhadamente a seguir.  

Dessa forma, a ZDP representa aquelas funções psicológicas que estão em processo de 

maturação chamadas por Vygotsky de “‘brotos” ou “flores do desenvolvimento” por estarem 

ainda em estado embrionário, pois, é na ZDP que “[...] a interferência de outros indivíduos é a 

mais transformadora” (OLIVEIRA, 2009, p.63). Nesse sentido, Oliveira (2007) vem apontar 

que é na ZDP que acontece a intervenção pedagógica e das pessoas, pois, o professor não pode 

ser visto como o único responsável pela a intervenção sendo que a interação entre os alunos 

também colabora no processo de aprendizagem do aluno/a surda.  

 
A zona de desenvolvimento proximal refere-se, assim, ao caminho que o 

indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que estão em processo de 

amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas no seu 
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nível de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento proximal é, pois, 

um domínio psicológico em constante transformação. (OLIVEIRA, 2009, p. 

62) 

 

Desse modo, a ZDP é mediada nas relações sociais estabelecidas por outras pessoas e, 

consequentemente, a aprendizagem do indivíduo sofre uma interferência. No contexto 

educacional, esta interferência pode acontecer por meio de um colega de classe ou por algum 

familiar. Pensando nessa mediação na aprendizagem da pessoa surda, temos não somente a 

figura do intérprete de Libras, mas também de um amigo que consiga uma comunicação mínima 

e até alguém em casa que auxilie na realização das atividades. Seja para traduzir do 

Português/Libras ou para esclarecer dúvidas.  

Um ponto importante neste processo de mediação é a comunicação que deve existir 

entre os sujeitos, pois sem comunicação e a interação das bases psicológicas na construção do 

indivíduo a aprendizagem fica comprometida. De acordo com BERNARDES (2012), é por meio 

da comunicação estabelecida entre aluno/aluno e aluno/professor que é possível a avaliação da 

aprendizagem por parte de ambos e as modificações necessárias nas práticas docentes. Como 

veremos a seguir, esta relação interativa deve acontecer em todo e qualquer processo de ensino, 

mesmo naquele sem interação presencial.  

 

ENSINO REMOTO MEDIADO POR TECNOLOGIAS  

O ensino em todas as suas modalidades deve estar sempre em processo de modificação 

e adaptação às diversas situações que surgirem. No atual contexto em que o país se encontra, 

em meio a uma pandemia, vivemos um período de isolamento social onde não se pode ter 

contato com outras pessoas, logo, o ensino presencial está suspenso por tempo indeterminado. 

A partir disso, instituições de ensino estão se adaptando ao formato de ensino remoto para a 

continuação do ano letivo de maneira não presencial.  

É importante compreender o termo aulas remotas uma vez que não se caracteriza como 

Educação à Distância- EaD, somente pelo fato de ser realizada virtualmente. A EaD é pensada 

e estruturada para funcionar a distância. Os profissionais que estão envolvidos neste processo, 

coordenador, professor-formador, tutor, coordenador de área dentre os outros que fazem parte, 

trabalham de maneira a garantir um suporte ao aluno.  

Essa é uma realidade diferente das aulas remotas que foram readaptadas a partir do 

planejamento do ensino presencial, não sendo pensada na estrutura de Educação à Distância. 

Mas isso não significa que não gere frutos de aprendizagem. Cada instituição adota/adotou uma 

maneira de realizar suas aulas por meio das tecnologias digitais. E assim, cada professor planeja 

sua disciplina e recursos que julga importantes para a interação com seus alunos.  
 

Tendo a pensar as tecnologias na educação como coisas ou ferramentas usadas 

para apoiar o ensino e a aprendizagem. Assim, computadores, programas, 

como um ambiente virtual de aprendizagem, ou uma rede de transmissão ou 

comunicação, são todos tecnologias (BATTES, 2017. p. 247).   

 Partindo desta ideia do uso da tecnologia na educação, os recursos e ferramentas 

adotados para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem podem ser variados para 

atender às necessidades de cada contexto. Em outros termos, a tecnologia são todas as 

ferramentas que podemos empregar para suprir nossas demandas. Temos à nossa disposição 

uma grande variedade de aplicativos, plataformas digitais e mídias que podem ser utilizadas 

para o ensino no formato remoto.  

 De acordo com Santos e Pequeno (2011), o ensino mediado pelas tecnologias precisa 

ser planejado e pensado em quais plataformas serão utilizadas, a escolha dos Ambientes 



 

 

 

63 

Virtuais de Aprendizagem, aplicativos e métodos de forma a garantir inclusão, acessibilidade e 

interatividade com os/as alunos/as. Desta forma, a tecnologia no ensino é um poderoso 

instrumento no processo de ensino/aprendizagem, pois permite muitas possibilidades, 

principalmente, no ensino remoto, desde que bem planejado.  

 Sendo assim, compreendemos que a tecnologia é caracterizada como instrumento 

mediador no formato de ensino remoto, a partir do que trata Vygotsky acerca do instrumento 

como um objeto que media a relação homem/mundo, pensemos em como se constrói esse 

processo no ensino virtual à pessoa surda, como se dá a relação do aluno com o 

intérprete/professor/a por meio das plataformas digitais? Como ele sente a diferença em relação 

à interação na aula presencial?  

 

CAMINHO METODOLÓGICO: campo de pesquisa e o perfil da colaboradora 

O estudo trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa em educação pelo fato de 

se preocupar com a subjetividade da colaboradora, anseios e as implicações das suas 

experiências no contexto das aulas virtuais no ensino superior para compreendermos a realidade 

investigada como são apontados por Ludke e André (1986, p. 13) que a pesquisa qualitativa 

“[...] envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes”. Do mesmo modo, Bogdan e Biklen (1994) complementam que 

a abordagem qualitativa no âmbito educacional é considerada como um mundo social habitado 

pelos seres humanos com múltiplas situações vivenciadas abrangendo diversos métodos de 

pesquisa.  

 Visto que a pesquisa qualitativa engloba diversos métodos, dentro dessa abordagem, 

aliamos o presente estudo ao método de pesquisa autobiográfico fundamentado nos 

pressupostos de Passeggi (2016) e Bertaux (2010) ao reconhecermos a voz da aluna no processo 

de formação, quando, esta, narra sua experiência se forma e colabora com a formação de outros. 

Sendo assim, comungamos com as concepções elencadas acreditando que mediante a narrativa 

autobiográfica da colaboradora podemos pensar o impacto da mediação no processo de 

aprendizagem durante as aulas virtuais. E a partir do que Bertaux (2010) classifica como filtro 

da narrativa, delimitamos o objetivo da nossa pesquisa e, assim, delimitamos as experiências 

que gostaríamos de ouvir para a construção do estudo. Desta maneira, não nos interessou 

naquele momento ouvir toda a narrativa de vida da nossa colaboradora, mas, somente o relato 

acerca das suas experiências com as aulas remotas, sendo este o nosso filtro narrativo.   

Quanto ao contexto do estudo, a pesquisa foi desenvolvida em uma turma do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino, POSENSINO, uma parceria ampla da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, Universidade Federal Rural do Semiárido e do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte vinculado a três linhas de pesquisa: 

Ensino de Ciências Humanas e Sociais,  Ensino de Línguas e Artes e Ensino de Ciências 

Naturais, Matemática e Tecnologias que tem como principal área de concentração o ensino na 

escola pública.  

Em razão da crise sanitária mundial as aulas presenciais foram suspensas conforme o 

Parecer n° 5/2020 aprovado em 28 de abril que dispõe da organização do calendário escolar a 

partir de atividades pedagógicas não presenciais em todos os níveis, etapas e modalidades, 

incluindo, a educação superior com atividades didático-pedagógicas por meio das tecnologias 

digitais enquanto durar a pandemia (BRASIL, 2020). Posto isto, as aulas são ministradas de 

forma virtual através de plataformas digitais e aplicativos, entre eles, o Google Meet. 

Dentro desta turma, nos interessou, somente, a colaboração de uma aluna surda 

regularmente matriculada no programa de pós-graduação, a quem chamaremos carinhosamente 

de Ariele, por razões éticas não usaremos o nome real. Escolhemos este nome fictício porque 
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ele representa força, vem do hebraico e significa “leoa de Deus”. Acreditamos que esse nome 

corresponde bem ao que encontramos nos trechos narrativos e por isso o escolhemos.  

 Nosso percurso metodológico se deu da seguinte forma: primeiramente, entramos em 

contato com a aluna, por chamada de vídeo, explicamos os objetivos da pesquisa, a convidamos 

para participar do estudo e agendamos a entrevista de acordo com a disponibilidade da 

colaboradora. Em seguida, realizamos a entrevista seguindo as orientações propostas por 

Jovchelovitch e Bauer (2002) acerca da entrevista narrativa em que esclarecemos a proposta do 

estudo, pedimos autorização para gravá-la e iniciamos com a seguinte pergunta 

desencadeadora: "Como está sendo para você as aulas de forma remota? Gostaria que falasse 

sobre as suas experiências durante as aulas virtuais”. Nesta parte, Ariele narrou suas 

experiências, concepções, os pontos positivos e negativos percebidos pela colaboradora, além 

de ressaltar como estão sendo realizadas as leituras e atividades didáticas. No decorrer da sua 

narrativa, perguntamos se após o término da aula virtual há algum tipo de auxílio do intérprete 

para a leitura dos textos. E, por fim, agradecemos a colaboração de Ariele e encerramos a 

entrevista.  

Quanto aos procedimentos analíticos seguimos os passos de Jovchelovitch e Bauer 

(2002) que após a entrevista gravada por uma chamada de vídeo no google meet, adentramos 

na transcrição literal da narrativa para análise. Pelo fato da entrevista ser realizada em Libras, 

foi necessário fazer uma tradução para o português escrito. Dando continuidade, transcrevemos 

na íntegra a narrativa de Ariele realizando um aprofundamento nos dados organizando-o em 

categorias temáticas embasada nos objetivos propostos da pesquisa estabelecendo, assim, um 

diálogo entre a teoria e empiria como apresentamos na seção seguinte os achados do estudo 

acerca do processo de mediação nas aulas remotas.  

 

TECENDO DIÁLOGO: experiências surdas nas aulas remotas 

A partir do que Ariele nos contou sobre suas experiências com as aulas remotas, foi 

possível classificar a sua narrativa nas seguintes categorias temáticas: Telas que incluem: 

considerações sobre a sala de aula virtual; Leitura acadêmica na pós-graduação: desafios da 

aprendizagem em L2; e Ombros que se apoiam: colaboração entre pares.  

 Telas que incluem: considerações sobre a sala de aula virtual  

 Com o atual contexto pandêmico, a sala de aula passou por uma nova configuração de 

ensino com aulas através de uma tela. Com o distanciamento social, conforme discutimos ao 

longo do texto, nos trouxe muitas reflexões acerca da estrutura educacional, principalmente, no 

que tange à inclusão. Muitas discussões vêm sendo levantadas quanto ao processo inclusivo nas 

aulas remotas, seja por questões sociais que impossibilitam o acesso de alguns, ou pelas 

limitações no manuseio das ferramentas digitais.  

Neste sentido, inquietou-nos saber como este processo acontece no caso da pessoa 

surda, que por suas especificidades visuais de comunicação e aprendizagem, necessita de uma 

dinâmica diferente com a tela que para a pessoa surda a tela serve como um canal visual por 

onde a imagem audiovisual do intérprete de Libras será o principal veículo comunicacional. 

Por isso, ao perguntar a Ariele sobre suas experiências com as aulas online, nos interessava 

compreender de que maneira ela percebe esse modelo de sala de aula e como acontece o 

processo inclusivo. Ela nos contou que: 

 
Neste quesito, prefiro pelo meet. Por exemplo, o costume é ficar de frente para 

o intérprete para conseguir acompanhar a fala do professor e o intérprete. 

Quando o professor para de falar, mas o intérprete continua sinalizando, eu 

preciso olhar para trás para procurar quem está falando. Já no meet é diferente 
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porque consigo ver todos na tela e assim, ver quem está falando e acompanhar 

a interpretação. Eu gosto dessa interação (Ariele, 2020). 

 

 Ao falar dos pontos positivos em ter aulas virtuais pelo google meet, Ariele aponta que 

a interação flui bem melhor em relação à aula presencial em sala de aula física. Segundo a 

colaboradora, na aula online é possível acompanhar o/a professor/a, o/a intérprete e as 

discussões dos/as colegas, fato que não acontecia nas aulas presenciais, ficando restrito, 

somente, ao professor/a e ao intérprete. 

Observamos a partir da narrativa de Ariele questões relativas à acessibilidade nas aulas 

presenciais ao refletirmos sobre a forma como as salas são organizadas, principalmente, da 

maneira como as cadeiras são dispostas permanecendo marcas de um modelo de ensino arcaico 

em que Freire desconsidera esse formato na substituição organizacional das cadeiras em 

círculos, por exemplo, possibilitando uma interação horizontal de olho a olho que melhor se 

aproxima do ideal de inclusão da pessoa surda (QUADROS 2004).  

 Outro ponto a ser pensado é a necessidade da interação entre o aluno/a surdo/a e o/a 

professor/a, não, somente, do/a aluno/a com o/a intérprete, mas também da relação do surdo 

com o restante da turma. Ariele nos fala que gosta das aulas virtuais porque consegue interagir 

com a turma, o que nos faz pensar acerca desta interação na sala física. Será que a interação 

tem ficado muito restrita entre ela e o intérprete? E o conhecimento compartilhado, acontecia 

de fato? A este respeito, reportamos aos princípios de Zabala (1998) ao afirmar que o processo 

educacional é construído coletivamente através das relações tecidas na sala de aula como um 

elemento primordial para o processo de aprendizagem.  

 Diante desta importância que é crucial para a aprendizagem, a rede de interações em 

sala de aula, seja presencial ou virtual, deve ser construída por todos os sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e de aprendizagem. Os saberes partilhados e significados que vão sendo 

negociados em um jogo de relações assumem então um papel descentralizador e o 

conhecimento não passa a ser restrito ao professor, mas perpassa dele para o/a aluno/a através 

do intérprete que atua como mediador construindo uma relação colaborativa entre os pares. E é 

justamente por isso que a fala de Ariele nos remete à maneira como o ensino presencial vem 

acontecendo, mesmo não sendo o foco da pesquisa.   

 Percebemos que durante o ensino remoto através da tela do google meet permitiu uma 

maior interatividade entre os colegas e professores/as em que Ariele sente-se confortável e 

pertencente a este espaço. Porém, ao passo que a sala de aula virtual opera como recurso 

inclusivo, também possui aspectos excludentes, como veremos no trecho narrativo da nossa 

colaboradora:  
No meet, eu fixo a tela do intérprete para acompanhar a sinalização, eu gosto 

porque a tela fica grande e a visualização é melhor, mas não dá para 

acompanhar a tela do professor. Também quando vai trocar de intérprete, por 

exemplo, até eu mudar a tela fixada perco o contexto do que se está discutindo 

(Ariele, 2020).  

 

Ela aponta essas limitações como pontos negativos durante as aulas remotas em que 

apontamos anteriormente a partir das narrativas e de como é imprescindível a interação entre 

o/a aluno/a e o professor/a, por isso, a falta dela atrapalha no processo de formação dos 

estudantes surdos ou até mesmo ouvintes. Além disso, o momento de troca entre os intérpretes 

também é apontado como um fator dificultador, mesmo assim, Ariele encontrou uma maneira 

para se adaptar a estas situações utilizando“[...] dois celulares e um notebook, em um celular 

vejo a tela de quem estiver falando e no notebook a tela do intérprete e assim consigo 

acompanhar de forma simultânea.”  



 

 

 

66 

 Contudo é necessário criar meios de convivência e estratégias durante as aulas virtuais 

para que seja minimizado ao máximo os impactos sofridos no âmbito do ensino na pós-

graduação. Desse modo, concordamos com Rojo (2020) de que estamos vivenciando um 

processo de letramento e todos os sujeitos, professores/as, alunos/as, estão construindo uma 

estrutura de ensino a partir das condições dispostas em cada realidade. Partimos da premissa de 

que para cada sujeito envolvido neste processo, as dificuldades são distintas, pois há condições 

particulares em cada subjetividade, por isso, a fala de Ariele é tão vívida ao nos mostrar os 

meios que ela encontrou para minimizá-las.  

Acreditamos também que há outras formas de se construir essa adaptação. Quanto à 

dificuldade na troca de intérpretes, talvez um diálogo entre a turma que vise o acordo prévio 

em que evitem falar enquanto essa troca acontece para que a aluna surda não perca o contexto, 

esse problema seria minimizado. O diálogo sempre é a primeira via para uma real inclusão. 

“Por isto, o diálogo é uma exigência existencial” (FREIRE 2020, p. 109).  

Ao refletirmos que o ensino precisa ser pautado no diálogo, seja na relação entre pares 

ou professor/aluno, os acordos que vão sendo estabelecidos no decurso das disciplinas precisam 

também estar ancorados neste princípio. No universo da pós-graduação tem-se uma maior 

flexibilidade quanto a esses acordos, com bibliografias, prazos e produções, em contrapartida, 

a demanda a ser cumprida é bem maior que em cursos de graduação e esse impacto é sentido 

principalmente pelos discentes. A isso acentua-se a dificuldade vivenciada pelos alunos/as 

surdos/as ao deparar-se com excessivas leituras teóricas em outras línguas, que não a língua 

materna em que discutiremos na próxima categoria temática.  

Leitura acadêmica na pós-graduação: desafios da aprendizagem em L2  

 Sabemos que o português é a língua oficial do nosso país e que de acordo com a Lei 

10.436/2002 ela é para a pessoa surda, a segunda língua oficial sendo a Libras a primeira. A 

isto se deve a dificuldade que muitos surdos enfrentam diariamente no contexto acadêmico 

onde a norma culta do português é exigida. As duas línguas são de modalidades diferentes, 

estruturas gramaticais e vocábulos diferentes, por isso, não é estranho quando um surdo não 

conhece uma determinada palavra da nossa língua.  

 Esta situação fica bem clara na fala de Ariele quando nos conta sobre sua relação com 

o português na modalidade escrita. “Tem termos muito próprios e que é difícil para o surdo 

entender. Fico procurando um intérprete [...] algumas palavras que não conheço procuro no 

google, em dicionário online”. Percebemos que a dificuldade que normalmente se tem na pós-

graduação com as leituras teóricas torna-se ainda mais forte quando não se domina totalmente 

a língua.  

 Em outro trecho sua angústia é evidente quando fala do pouco espaço de tempo para 

conseguir traduzir os textos e lê-los antes das aulas. “É difícil as leituras dos textos porque os 

professores só enviam com prazos muito apertados. Por exemplo, enviam muito em cima, então 

fica difícil o tempo para o intérprete me ajudar a traduzir, é impossível”. Diante disso, Ariele 

aponta que a ajuda dos colegas é essencial para auxiliá-la neste processo doloroso da vida 

acadêmica. Percebemos em suas falas um misto de preocupação e angústia ao se encontrar 

diante de tantas barreiras, mas afirma que dura um tempo para se adaptar e que conseguirá 

superá-las mesmo que seja difícil. Ela também cita o auxílio dos colegas como um suporte 

pedagógico que trataremos na próxima categoria.  

Ombros que se apoiam: colaboração entre pares 

 Em tempos de aulas e encontros virtuais onde não é possível encontrarmos com colegas 

nem professores, as dúvidas que surgem das aulas devem ser sanadas somente por meios 

digitais. No caso do aluno surdo que muitas vezes necessita da mediação do intérprete ou de 

alguém que domine a Libras e não o pode ter de forma presencial torna-se necessário um auxílio 

para além da tradução da aula.  
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 É comum em uma turma os alunos recorrerem entre si para ajudarem-se, isso faz parte 

do convívio acadêmico. Percebemos esta necessidade quando Ariele nos fala que durante as 

aulas muitas vezes a internet trava e ela perde algumas partes da sinalização do intérprete e 

acaba saindo da aula com muitas dúvidas além da dificuldade com os termos dos textos, como 

discutido anteriormente. Ela fala que recorre aos colegas da turma para a realização de estudos 

em grupo, com o objetivo de um auxílio pedagógico. “A outra turma aceitou e já começamos 

a nos reunir, isso me deixou mais aliviada. Só faltam as outras duas disciplinas. ”  

 Entendemos este estudo em grupo como algo muito positivo para a aprendizagem de 

ambos, temos na teoria de ZDP de Vygotsky um amparo que nos mostra que quando a mediação 

acontece por meio de terceiros ela é mais transformadora. Acreditamos que esta interação entre 

o aluno surdo e o aluno ouvinte rompe as barreiras linguísticas e caminha para uma 

aprendizagem significativa e uma inclusão efetiva. Esta relação é mediada por colegas que 

dominam a Libras e assim colaboram na interação entre Ariele e alguns colegas que participam 

do estudo em grupo.  

 Como vimos em sua fala, ela se sente mais tranquila ao ter o apoio de alguns colegas, 

mesmo não sendo em todas as disciplinas. A inclusão da pessoa surda não acontece só por meio 

da presença de um intérprete durante a aula, mas na relação entre todos os pares e em momentos 

distintos ao da aula. A narrativa de Ariele quanto à colaboração dos colegas nos faz perceber o 

quanto é necessário e urgente um modelo de ensino bilíngue, em que a língua não seja uma 

barreira entre o aluno surdo e os demais sujeitos, mas pelo contrário, esta seja uma ferramenta 

inclusiva. 

  

CONSIDERAÇÕES EM ABERTO  

 De início, acreditávamos que a inclusão de Ariele nas aulas remotas estivesse 

comprometida por problemas na interação, o que percebemos ser verdade pelas falas dela. 

Porém encontramos outros pontos inesperados, como os apontamentos sobre a organização da 

sala de aula presencial, quando Ariele fala que se sente mais confortável nas aulas virtuais por 

conseguir uma melhor percepção visual de seus pares. Isso nos faz pensar sobre o ensino 

presencial, como de fato acontece a inclusão da pessoa surda na sala de aula?  

 Outro achado que consideramos importante a ser destacado é sobre as adaptações feitas 

por Ariele para se sentir incluída nas aulas, demonstrando assim, que o movimento de inclusão 

é recíproco, cabe o esforço do programa e do discente. Neste sentido, enxergamos que as 

tecnologias digitais são instrumentos muito importantes no processo inclusivo de mediação.  

 Nas outras duas categorias temáticas, percebemos que somente a presença do intérprete 

na aula ou no auxílio de tradução fora dela não é o suficiente para garantir uma aprendizagem 

significativa da pessoa surda. Em sua narrativa, Ariele faz referência ao apoio dos colegas como 

algo essencial para a sua permanência no programa, pois muitas vezes se sente sozinha e isso a 

angustia. Por isso, acreditamos ser também a mediação aluno/aluno tão essencial quanto a do 

intérprete para uma real aprendizagem.  

 Nomeamos esta categoria de discussões em aberto por entendermos que estas não se 

encerram na apresentação dos resultados, mas pelo contrário, abre a nossa visão para muitas 

outras discussões que devem ser levantadas acerca de tantas questões que permeiam esta 

temática. Seja sobre o processo de mediação na aprendizagem de alunos surdos, seja sobre a 

inclusão no ensino superior, dentre tantos outros que merecem um olhar sensível e atento às 

necessidades do aluno surdo.  
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RESUMO  

O assunto considerado nesta pesquisa foram as práticas pedagógicas 

problematizadoras desenvolvidas no ensino da matemática com alunos da Educação 

Infantil. A pergunta norteadora do estudo foi a seguinte:  é possível desenvolver 

práticas problematizadoras relacionadas à matemática em turmas de Educação 

Infantil? No referencial teórico foram levadas em consideração as noções de 

experiência e interesse (Dewey, 1978), as teoria e prática (Freire, 1989), educação 

matemática (Bicudo, 1999). Enquanto metodologia, trata-se de um estudo de natureza 

predominantemente qualitativista na perspectiva fenomenológica. As informações 

foram coletadas a partir de três fontes: testemunhal, documental e empírica; a primeira 

fica expressa numa narrativa autobiográfica (Ferrarotti, 2014; Passeggi, 2016). A 

segunda está baseada numa revisão de documentos diversos (artigos, livros e capítulos 

de livro). Enquanto as informações empíricas foram obtidas a partir das experiências 

realizadas com uma turma heterogênea com níveis IV e V, crianças de 4 e 5 anos, em 

que atividades problematizadoras do campo da matemática foram desenvolvidas em 

sala de aula. A análise da informação coletada foi realizada segundo procedimentos 

da análise fenomenológica estrutural (Bicudo, ob. cit., Capítulo 4). Baseadas nessa 

análise foram construídas as seguintes reflexões: na educação infantil é possível criar 

e trabalhar com práticas problematizadoras envolvendo a matemática, pois elas 

despertam nas crianças um olhar crítico, de certo que as atividades são desafiadoras e 

instigantes. Na perspectiva desse estudo acreditamos que poderão ser realizadas outras 

pesquisas relativas ao ensino da matemática e as práticas pedagógicas 

problematizadoras que possam ser desenvolvidas nas salas de aula de educação 

infantil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Educação matemática; Problematização; 

Experiência 

 

 

INTRODUÇÃO 

Durante toda a minha vida escolar eu tive um contato direto com a matemática que me 

levaram ao desenvolvimento de grandes questões. E tudo isso se iniciou no meu ensino básico 

quando eu percebi que a matemática era a grande vilã nas salas de aula em que eu estava 

presente, sendo vista como sem sentido e sem significado. Além do ensino, observava que a 

relação do professor e os alunos também afetava no processo de aprendizagem. Pois bem, levei 

todas essas inquietações até a minha formação inicial, que foi quando eu passei a cursar a 

licenciatura em Pedagogia, lugar este que reencontrei com a matemática. Durante a graduação, 
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me deparei com muitas pessoas que também a repudiava e que trouxeram consigo os seus 

traumas e receios em relação a mesma, porém tinha em mim mais uma preocupação: se os 

futuros professores têm tantas adversidades em relação a matemática, como estes vão saber 

ensiná-la?  

Foi então que na formação inicial eu pude ter o prazer em ter experiências com práticas 

problematizadoras envolvendo a matemática, que me fizeram entender que pode sim existir 

práticas exitosas com a matemática e que estas corroboram diretamente com a relação aluno e 

professor, como também na motivação desses durante o processo de aprendizagem. Dessa 

maneira, com o sentimento de querer trabalhar nas minhas práticas atividades 

problematizadoras, que fizessem sentido e não fugisse da realidade dos alunos, assumo duas 

turmas de educação infantil, de níveis IV e V (crianças de 4 e 5 anos) fazendo o seguinte 

questionamento e que é também a pergunta norteadora deste trabalho: é possível desenvolver 

práticas problematizadoras relacionadas à matemática em turmas de Educação Infantil? 

Para responder tal pergunta, desenvolvo práticas em turmas de níveis IV e V da 

educação infantil, em escola particular situada no município de Parnamirim/ RN, com base  em 

algumas das minhas práticas, fiz adaptações nos cadernos do PNAIC (Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa). Optei realizar a pesquisa nessa escola pelo fato de eu já trabalhar 

lá, desenvolvendo as práticas com os meus próprios alunos.  

A fim de respaldar teoricamente esta pesquisa, fundamentamo-nos em teóricos e 

pesquisadores das áreas correlatas, tais como: Dewey (1978), Freire (1989), Bicudo (1999), 

Nóvoa (2013) que tratam dos respectivos temas: experiência e interesse, teoria e prática, 

educação matemática e formação de professores. Além dos autores Ferrarotti (2014) e Passeggi 

(2016), que vão trazer a discussão acerca da narrativa autobiográfica, enquanto metodologia da 

ordem qualitativista fenomenológica.    

 

ENSINO DA MATEMÁTICA, INTERESSE E PROBLEMATIZAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Antes mesmo de iniciar a minha carreira docente atuando na prática, eu já tinha em 

mente a rejeição pelas práticas adotadas por muitos dos meus professores do ensino básico, 

levando a crer que eu não iria reproduzir tais práticas. E hoje, muito mais do que pensar em não 

fazer, pude através da minha escrita auto (biográfica) confirmar o que era antes só um 

pensamento. Dessa forma, observo que o que eu defendia continua de pé: optei em trabalhar 

sendo uma professora profissional e não como os professores técnicos que tive em minhas 

experiências de ensino básico.  

Tomando como base o António Nóvoa quem, no seu livro intitulado por “Vida de 

professores”, divide e define os professores como sendo “técnicos” e “profissionais”. Para os 

professores técnicos ele chama atenção para um ensino baseado na instrução, a avaliação, a 

verificação (NÓVOA, 2013, p. 84), além disso ele afirma que estes “[...] tornam-se protetores 

do que adquirem ou vão adquirir, já que a competição pela posse de recursos escassos necessita 

de esforços individuais concertados para os conseguir” (NÓVOA, 2013, p. 85). Já em relação 

aos professores profissionais ele destaca o fato de ser exigido deste professor: “[....] 

flexibilidade, maturidade psicológica, criatividade e complexidade cognitiva” (NÓVOA, p. 86), 

isso porque o currículo proposto é mais aberto, se tornando mais envolvente e atrativo para as 

crianças. Além disso, o conteúdo a ser ensinado se relaciona com a vida cotidiana; a curiosidade 

e o interesse se tornam pontos importantes e essenciais em todo o processo de ensino e 

aprendizagem, dessa forma o conhecimento é construído socialmente. 

Ainda sobre o interesse, o Dewey o considera como sendo 
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[...] a força que faz mover os objetos quer percebidos, quer representados em 

imaginação em alguma experiência provida de um objetivo. Nos casos 

concretos, o valor de reconhecer a função dinâmica do interesse em um 

desenvolvimento educativo é que leva a considerar individualmente as 

crianças em suas aptidões, necessidades e preferências especiais (DEWEY, 

1979, p. 142). 
 

Quando eu passo a considerar as necessidades e preferências dos meus alunos sinto 

que eles se sentem motivados para realizar as atividades, por mim, propostas. Vejo que algumas 

habilidades - chamo habilidades pois na educação infantil não têm conteúdos - que eles podem 

vir a desenvolver podem sim serem feitas de modo mais leve, sem ser entediante.   

Quem observa do outro lado imagina que esse método - conduzido pelas experiências 

e tendo como base o interesse e a curiosidade dos alunos - possa vir a falhar, como também que 

é simplório: não dá trabalho para ser construído e desenvolvido, já que se trata de conteúdos do 

próprio cotidiano. Porém, não é bem assim. Optei por me apropriar dessa prática pedagógica 

pelo fato de ser significativa; vejo nela o tal do sentido que faltava no meu ensino básico e 

busco através dela aproximar os saberes que serão levados por meus alunos ao longo de suas 

vidas.  

Sobre este método e o conceito interesse o autor ainda conclui dizendo que: 

 
As pessoas cujos interesses se ampliaram e cuja inteligência foi exercitada ao 

contato com coisas e fatos, em ocupações ativas com finalidade (seja no jogo, 

ou seja no trabalho), poderão com mais probabilidades escapar as alternativas 

de uma cultura puramente acadêmica e ociosa, de uma prática dura, áspera, 

acanhada de vistas e simplesmente “prática” (DEWEY, 1979, p. 150). 
 

O fato de ser imbricado diretamente com a vida e ser mais flexível não torna mais fácil 

a sua prática, muito pelo contrário. Também não podemos realizá-lo de qualquer jeito. Em 

minha prática, à princípio, tive dificuldade em desenvolver tal método, pois ainda não tinha o 

espírito observador, que deve ter um professor-pesquisador. Mas, com o tempo fui buscando 

nas falas dos meus alunos o que muito os interessavam, o que eles queriam saber, o que naquele 

momento os instigavam para aprender e foi observando as suas curiosidades que eu pude 

elaborar a minha prática pedagógica; desenvolver os meus projetos; organizar as minhas 

sequências didáticas.  

Não só isso, como também esta prática requer do professor a busca por respostas das 

muitas perguntas feitas pelas crianças. A curiosidade delas toma conta e o professor tem o 

grande papel neste momento de anotar todas elas e procurar, através das muitas fontes, explicar, 

respondendo o que as inquietam, isto é, as próprias perguntas.  

Pensando em todos esses aportes teóricos e metodológicos que eu proponho e 

direciono as minhas práticas pedagógicas na sala de educação infantil. Com base em Paulo 

Freire, ao afirmar que “a teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim como a prática sem teoria, 

vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora 

e modificadora da realidade” (FREIRE, 1989, p. 67), busco no meu ensino trabalhar conforme 

as teorias em que eu acredito serem possíveis para a aprendizagem com sentido e significado. 

É pela teoria que crio as minhas práticas, como também eu posso justificar os porquês de estas 

estarem sendo feitas.  

Sendo assim, busquei desenvolver com os meus alunos algumas práticas baseadas e 

ou adaptadas dos cadernos do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Mas 

o que é o PNAIC? O PNAIC foi um programa de formação continuada para professores 

alfabetizadores de todo o Brasil, com o objetivo de aperfeiçoar estes profissionais para que as 

crianças pudessem estar alfabetizadas até os 8 anos de idade, onde estariam no final do ciclo de 
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alfabetização. Mesmo o Pacto não mais existindo os cadernos são muito valiosos e ainda muito 

úteis para trabalhá-los em sala, visto que estes trabalham na perspectiva do letramento. Por isso, 

selecionei algumas que veremos a seguir. 

 

•  Desenvolvendo práticas da rotina, com os recursos calendário e crachá, e 

construindo o conceito de número 

 

Na educação infantil, como já dito, temos que trabalhar alguns conceitos que servirão 

de base para a chegada das crianças no ensino fundamental. E o principal deles e o mais 

trabalhado no dia a dia, em sala de aula, é o conceito de número. Em minha prática tem uma 

atividade que embora pareça ser muito simples, é bem importante para que os meus alunos já 

comecem a entender um pouco sobre esse conceito.  

Todos os dias o primeiro exercício que desenvolvemos em nossa rotina é a roda inicial, 

e o que seria isso? É o momento em que sentamos com as crianças em círculo e nele elas nos 

contam como foi o seu dia, o que comeram, algum novo acontecimento, cantamos algumas 

canções preferidas pela turma... mas também é nele que trabalhamos um objeto tão importante 

para a evolução da humanidade, o calendário, por nós tão usual para medirmos o tempo. Com 

a minha turma, que possui crianças de 4 e 5 anos, trabalho o calendário como ele é: uma tabela 

de dupla entrada; e nele vou apresentando os dias, os dias da semana e o mês trabalhado, pode 

parecer fácil, mas para as crianças não é bem assim. Assim, a cada dia que passa escolho - por 

meio de combinados com a turma - uma criança para registrar o dia com o seu respectivo 

numeral. Mas, aí vocês podem me perguntar: e como elas sabem qual é o dia certo? E eu 

respondo: todos os dias nós registramos na tabela e contamos quantos dias se passaram até 

chegar o presente dia. A criança que vai registrar, mesmo que ainda não saiba escrever o 

número, tem a ajuda dos colegas que já sabem e a minha ajuda. Assim, tanto elas iniciam o 

processo de aprendizagem sobre a contagem, como também a se familiarizar com a linguagem 

matemática.  

E é só isso que fazemos com o calendário? Não. Além do trabalho com os dias da 

semana, ensinamos também as crianças a observarem o tempo (se está fazendo sol, se está 

chovendo ou se está nublado) e a registrar também no calendário, assim a cada mês que se acaba 

nós elaboramos um gráfico para comparar estes três estados do clima e fazemos algumas 

indagações: em tal mês teve mais sol ou mais chuva? quantos dias foram de sol? e quantos dias 

foram de chuva? É importante observar que a contagem também se faz presente neste momento 

e o mais importante, a criança para para refletir e analisar a situação que lhe é imposta.   

Além do trabalho com o calendário, outro recurso também é apresentado para as 

crianças no momento da roda: os crachás. Na educação infantil o uso dos crachás é essencial 

para que a criança reconheça o seu nome e o dos seus colegas, é portanto um recurso que visa 

a alfabetização. Porém, mais do que alfabetizar para o ato da leitura e escrita da língua 

portuguesa, este também é um recurso que pode ser muito bem explorado na questão do 

numeramento. Dessa forma, no momento em que apresento os crachás para as crianças, cada 

uma delas, depois de cantarmos a música “a canoa virou” (esta é somente uma das práticas em 

que utilizo o crachá), toma para si o seu e com eles em mãos faço alguns questionamentos: 

quantas crianças vieram hoje? Quantas das crianças que vieram são meninos e quantas são 

meninas? Quantas crianças faltaram? quantas das crianças que faltaram são meninos e quantas 

são meninas? É válido destacar que este é o momento que tem mais euforia, pois cada um quer 

contar no seu tempo, mesmo a contagem do colega já tendo sido feita e estando correta, eles 

sentem a necessidade de eles mesmos contarem. Observo que para contar o total de crianças, 

eles contam por correspondência um a um, seja apontando para cada colega, seja se levantando 



 

 

 

74 

da roda e tocando na cabeça de cada colega. E para contar os alunos que faltaram elas usam os 

crachás, contando um por um, sabendo que um aluno corresponde a um crachá. 

Segundo Brasil, a correspondência um a um é 
 

a relação que se estabelece na comparação unidade a unidade entre os 

elementos de duas coleções. Nessa comparação, é possível determinar se duas 

coleções têm a mesma quantidade de objetos ou não e, então, qual tem mais 

ou qual tem menos (BRASIL, 2014, p. 11).  

 

Neste exemplo dado pelo PNAIC ele utiliza coleções, mas no caso da minha turma eu 

realizei com os seus próprios crachás. Em seguida, irei descrever outra situação em que 

experienciei na minha sala de aula, ao se tratar do princípio da contagem correspondência um 

a um. 

• Comparações para determinar onde há mais ou menos entre objetos 

Esta próxima atividade é uma adaptação de uma prática registrada no caderno do 

PNAIC que trata sobre a quantificação, registros e agrupamentos. E o meu objetivo foi fazer 

com que os meus alunos pudessem fazer comparações, para determinar onde tinha mais, onde 

tinha menos ou tinha tantos quantos, entre objetos. Os objetos utilizados para esta prática foram: 

1. Gizes de cera em diferentes cores; 

2.  Letras de alfabeto móvel; 

3.  Tampinhas de garrafa PET; 

4.  Palitos de churrasco;  

5.  Fitas coloridas adesivas.  

 
Figura 1: Materiais utilizados na atividade de comparações entre objetos 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora 
 

De início reunir todos os materiais separadamente, todos eles em seus conjuntos, como 

demonstrado na figura 1. Em meio a preparação da atividade, as crianças já ficaram eufóricas, 

me perguntando o que eu ia fazer com tais objetos e eu permaneci dizendo que era uma novidade 

que tinha para mostrar a elas. Com tudo pronto pedi para que elas observassem cada objeto e 

me dissessem o que eram cada um. Todos responderam nomeando os objetos tais quais eles 

eram. Seguindo a prática, criei algumas situações e na primeira delas eu pedi novamente para 

que as crianças observassem somente os objetos palito de churrasco, fita colorida e giz de cera 

e me dissessem qual deles estavam em maior quantidade. Assim, todas as crianças me 

responderam prontamente que era o giz de cera e, em seguida, eu os interroguei querendo saber 

o porquê e uma delas me respondeu com a seguinte frase “porque tem muitos”.  
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Na segunda situação eu separei apenas as tampinhas de garrafa PET, os palitos de 

churrasco e as fitas coloridas adesivas. Novamente fiz a mesma pergunta “qual objeto tem 

mais?” Foi quando as opiniões se dividiram, pois alguns disseram que eram as fitas e outros 

disseram que eram os palitos. Porém, ao fazer a pergunta contrária, “qual objeto tem menos?”, 

todos eles afirmaram que eram as tampinhas, mesmo ainda estando um pouco inseguros com a 

resposta.  

Já na terceira e última situação eu separei apenas os gizes de cera e as letras do alfabeto 

móvel, detalhe: as letras permaneceram dentro da bolsinha, e fiz a mesma pergunta “qual objeto 

tem mais?” Alguns disseram que eram as letras e outros que eram os gizes, mesmo assim estes 

últimos, eu percebi, que não tinham certeza da resposta dada.  

Bem, como já descrito eu criei situações, mas em nenhuma delas eu relatei sobre o seu 

desfecho. Isso porque, ao escrever, se torna interessante manter o mistério de quais foram as 

saídas das crianças para saber os resultados das problematizações. O que será que elas 

proporão? De que maneira elas souberam quem tinha mais e quem tinha menos? Como nós, no 

lugar das crianças, resolveríamos essas situações? 

Seguindo a ordem, na primeira situação vimos que a turma afirmou que o objeto que 

tinha mais era o giz de cera e mesmo estando certas, elas propuseram tirar a prova fazendo a 

contagem de cada objeto por correspondência um a um e descobriram que existiam: 21 gizes 

de cera, 10 palitos de churrasco e 8 fitas adesivas coloridas. Além de passarem a saber quem 

tinha mais, viram as quantidades de cada objeto, sendo esta informação muito bem utilizada 

nas próximas situações. 

Na segunda situação, as crianças ficaram em dúvida sobre o objeto que tinha menos, 

se era as tampinhas ou se era as fitas, mas tinham certeza que os palitos de churrasco tinham 

mais. Dessa forma, resolveram novamente contar um por um, cada objeto, para descobrir a 

resposta. Primeiro contaram os palitos e viram que tinham 10. Depois foi a vez das fitas e 

mesmo alguns lembrando o valor delas, 8, algumas crianças preferiram contar novamente. E 

por fim contaram as tampinhas e viram que tinham 7. Ao final, observaram que a diferença das 

tampinhas para as fitas era muito pouca e que foi por isso que alguns ficaram em dúvida. 

Já na última, a turma ficou dividida e, para resolver, também precisavam contar cada 

objeto. Porém, para contar as letras elas tinham que estar fora da bolsinha, como apresentado 

na figura 2, e ao retirar elas tiveram a certeza que as letras tinham bem mais e por que? porque 

tinham muitas. Eufóricas, as crianças resolveram contar as letras e precisaram de ajuda para 

contar depois do número 30, já que não sabiam. Ao final, viram que tinham 78 letras móveis e 

apenas 21 gizes de cera. 

 

   
        Figura 2: Gizes de cera e letras móveis retiradas da bolsinha 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora                    
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Em todas as situações descritas acima o objetivo era um só: fazer com que as crianças 

pudessem identificar só por meio da observação e através de comparações a quantidade, ou para 

mais ou para menos, de objetos, em outras palavras, que elas desenvolvessem o senso numérico, 

que nada mais é do que “[...] a capacidade que permite diferenciar, sem contar, pequenas 

quantidades de grandes quantidades, perceber onde há mais e onde há menos, quando há “tantos 

quantos” ou uma situação de igualdade entre dois grupos” (BRASIL, 2014, p. 6). E foi o que 

aconteceu, os meus alunos se depararam com diferentes casos e puderam refletir sobre as 

quantidades através do senso numérico. Além disso, eles próprios criaram soluções, que só com 

o senso numérico não seriam possíveis de resolver, sendo, assim, concluídas por meio da 

contagem.   

Ao planejar essa atividade das comparações eu já tinha em mente quais os objetos 

seriam utilizados e como eu iria propor a mesma para as crianças. Porém, no andar da carruagem 

as situações foram surgindo e sendo modificadas, pois percebi o gosto da turma pela proposta. 

Dessa forma, fui tornando a atividade mais desafiadora, em que as crianças deveriam refletir 

um pouco mais antes de responder os meus questionamentos.   

 

• Fazer relações entre cada elemento da contagem e a quantidade de objetos 

 
Para perceber as noções iniciais que o aluno tem sobre quantidade e sua 

respectiva representação, não basta analisar o domínio dos alunos sobre 

sequências e regularidades numéricas por estratégias de avaliação visual ou 

oral sobre quantidades. Também é fundamental instigá-los a levantar e testar 

hipóteses a respeito da quantidade de objetos que foram citados, referidos ou 

separados ao manipular com eles (BRASIL, 2014, p. 37). 
 

A fim de alcançar o objetivo proposto acima, realizei mais uma atividade prática e 

lúdica com os meus alunos. Esta atividade é mais uma proposta do PNAIC e é chamada de “A 

fazendinha”. Para realizá-la precisei produzir alguns materiais, são eles: 

1. Dados (um com os números de 1 a 6 e o outro com imagens de seis animais que 

contém numa fazenda); 

2. Tabuleiro (o desenho da própria fazenda) 

3. Desenhos dos animais da fazenda, em um tamanho que pudesse colocar no 

tabuleiro; 

4. Tabela de registro. 

 

 
                 Figura 3: Materiais utilizados na atividade de relação de elementos da contagem e quantidade de objetos 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora 
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Ao dar início a atividade, expus o nome do jogo, a fazendinha, e mostrei os objetos 

com que iríamos trabalhar. Expliquei para as crianças que este tabuleiro era uma fazenda e que 

teríamos que inserir os animais que fazem parte da fazenda e que estiveram presentes no dado 

lilás, o dado com os animais: peixe, vaca, galinha, cavalo, pinto e porco. O mais curioso e até 

mesmo engraçado foi que eu esqueci de desenhar um lago, onde as crianças poderiam inserir 

os peixes, mas logo elas notaram e me disseram, rapidinho eu incrementei o lago com um papel 

celofane azul. Falei que os animais a serem inseridos seriam desenhados por elas próprias, assim 

eu as entreguei pedaços de papel, em um formato quadrado, para que pudessem representar os 

bichos nele.  

Em seguida, descrevi como elas deveriam jogar a fazendinha: cada criança deveria 

pegar o dado com os números de 1 a 6 e jogar e, depois, fazer o mesmo com o dado que contém 

os animais. O número que sair no dado deveria ser a quantidade correspondente de animais do 

tipo que saiu no dado lilás, por exemplo, se eu tirasse o número 5 em um dado e o animal porco 

no outro, nós teríamos 5 porcos para desenhar e inserir na fazenda. As regras não ficaram tão 

claras em um primeiro momento para as crianças, então elas começaram a jogar buscando 

entender a sua dinâmica. No fim deu tudo certo. 

Jogamos três rodadas e, enquanto as crianças jogavam, eu ia fazendo o registro na 

tabela que fiz no quadro branco para que cada criança pudesse acompanhar o seu andamento 

no jogo. Ao final, fiz alguns questionamentos: quantos animais tem ao total na fazenda? 

Quantas vacas tem nesta fazenda? quantos peixes conseguimos pôr no lago? Quando o João 

(nome fictício da criança) tirou no dado o número 6 e, em seguida, tirou no outro dado uma 

galinha, quantas galinhas ele conseguiu obter? Essas e outras perguntas foram surgindo para 

que gerassem problematizações para os alunos e eles pudessem refletir sobre a ideia da 

quantidade de objetos e sua ligação com o numeral correspondente. Na imagem 4 podemos 

perceber como ficou o tabuleiro ao final do jogo. 

 

 
    Figura 4: Tabela do jogo “A fazendinha” com os animais inseridos 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora  
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Depois de todas as problematizações, cada criança deveria fazer o seu registro de modo 

individual. Na atividade tinha um espaço para elas registrassem de modo espontâneo a 

quantidade de cada animal que conseguiam em cada uma das três rodadas e outro espaço para 

que elas escrevessem o numeral correspondente, como representado na figura 5.   

     

  

 Figura 5: Atividade individual de registro sobre o jogo “A fazendinha” 
Fonte: acervo pessoal da pesquisadora    

 

Assim como na minha formação inicial, cursando as disciplinas dos Ensinos da 

Matemática, aprendi que é de suma importância que os alunos, além de se envolverem com o 

material concreto, neste caso um jogo, possam também registrar mesmo que de forma não 

convencional, isto é, através de desenhos ou outras representações. O registro mobiliza os 

alunos para o seu primeiro contato com a linguagem matemática. Segundo o caderno do PNAIC 

sobre a organização do trabalho pedagógico, o registro   

 
[...] pode ser realizado por meio de diferentes gêneros textuais e assumindo 

sentidos diversos no contexto de aulas de Matemática: registro reflexivo para 

os alunos, registro de comunicação aos colegas e professor, registro do 

processo para constituir memória, registro como forma de sistematização, 

registro como apropriação de uma linguagem, registro como forma de 

comunicação da resolução e/ou formulação de um problema (BRASIL, 2014, 

p. 20). 
 

Assim, nas atividades de registro que propus tanto tinha o objetivo para acompanhar a 

comunicação entre os alunos e eu, como na tabela que fiz no quadro branco em que mostrava o 

passo a passo de cada aluno, durante as três rodadas; e como forma de sistematização de modo 

que cada aluno pudesse rememorar a sua participação no jogo e entender o grande movimento 

vivenciado na atividade. Ainda conforme este caderno, se tratando do registro:  

 
Toda escrita pressupõe um leitor, seja ele um leitor possível ao qual 

endereçamos a escrita de nosso texto, seja ele um leitor presencial que assume 
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o papel de interlocutor no momento da escrita. A existência deste, impulsiona 

as crianças a pensarem sobre quais elementos necessitam estar presentes em 

seus registros. Quando o aluno lê, escreve ou desenha, revela não apenas os 

procedimentos, as estratégias que estão sendo desenvolvidas, como também, 

os conceitos que domina e as dificuldades que encontra (BRASIL, 2014, p, 

22).     

    

Sendo assim, a tarefa de registrar além de se ser um recurso em que as crianças põem 

em prática a sua linguagem matemática, de modo a refletirem sobre tal aspecto, é também um 

meio em que eu posso avaliar os conceitos que elas já dominam e como estão fazendo uso dessa 

linguagem, como também posso identificar as suas dificuldades para que em um trabalho 

conjunto e mediado possam se apropriar dessas aprendizagens. 

 

Narrativas (auto)biográficas da experiência: uma análise sobre o processo formativo 

pessoal e profissional  

Quando pensamos na formação de professores, nem sempre nos perguntamos 

qual é a concepção de sujeito que nos orienta no que denominamos de 

formação inicial, pós-graduada ou continuada. Um dos desafios parece ser o 

seguinte: enquanto não se conceber os professores como um adulto em 

formação, uma pessoa plena de experiências, com capacidade para refletir 

sobre si, e que tem muito mais para nos contar sobre a escola do que a 

produção científica atual dispõe sobre o tema, não se avançará, 

suficientemente, quanto à compreensão das relações que se estabelecem entre 

formandos e seu processo de formação (PASSEGI, 2016, p. 68). 
 

Esta citação de Passegi nos faz refletir sobre uma questão muito importante: que o 

sujeito traz consigo as marcas das suas experiências e que é de suma relevância a consideração 

destas marcas para o processo de formação humana e profissional dos professores e/ou futuros 

professores.    

Pensando nisso, chamamos a atenção neste trabalho para o que os autores refletem: 

acerca da importância que se tenha na formação inicial o que eles chamam de “ momento 

significativo para problematizar a profissão por meio de uma reflexão crítica acerca das crenças 

na profissão docente” (MARINHO CRUZ, L. DE C.; FELICIANO DE LIMA, L.; ARAÚJO 

BARROS, R, 2020, p. 2). E ainda afirmam que: 

 
[...] encarar a formação inicial por uma perspectiva problematizadora implica 

em refletir a respeito da constituição do/a professor/a, lançando um olhar 

acerca das suas experiências a fim de conhecer um pouco mais sobre sua 

trajetória de vida e formação (2020, p. 3). 

 

Entretanto, embora este seja o momento significativo para tal reflexão e 

problematização acerca da prática docente, nos cursos de licenciatura os futuros professores 

não têm abertura para refletir sobre as suas experiências, estas responsáveis por afetar de forma 

significativa a sua prática docente. Como os próprios autores destacam: “a formação acadêmica 

tem conseguido pouco sucesso em desconstruí-las ou, ao menos, abalá-las” (TARDIF, 2014; 

GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, apud MARINHO CRUZ, L. DE C.; FELICIANO 

DE LIMA, L.; ARAÚJO BARROS, R, 2020, p. 2 ).  

Dessa forma, os futuros professores ao não desconstruírem suas crenças e/ou 

experiências que possam refletir negativamente no seu ensino acabam por reproduzir as mesmas 

práticas e comportamentos que antes repudiavam, criando um ciclo vicioso.  
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É válido salientar que, tratamos neste trabalho de refletir sobre como essa falta de 

reflexão da prática docente converge para o cotidiano profissional do professor, mas 

precisamente destacamos os profissionais que ensinam matemática, em especial os pedagogos, 

campo profissional que estou inserida. E por que levantar esta bandeira especificamente para 

os professores de matemática? 

  Porque em primeiro lugar, a questão por mim levantada em pesquisar como se dá a 

formação inicial dos professores surgiu quando eu estava na minha graduação de Pedagogia e 

eu observei o contexto encontrado da relação da matemática com futuros pedagogos, que lá se 

encontravam, que ensinariam matemática, e que só de falar esse nome alguns já temiam o peso 

que estava por trás desse componente, surgindo aí a inquietação. 

  E em segundo lugar, dar-se pelo fato de que ao se enquadrar nos parâmetros da ciência 

a partir do conceito de razão lógica, assim como Rache citando Luckesi expõe, como já 

apresentado neste trabalho, e ainda sendo considerada uma ciência exata e absoluta tal qual é a 

ciência, a matemática sofre o que já chamamos aqui de fragmentação do conhecimento, pois 

através do método de Descartes, “[...] que constitui em decompor o todo em fragmentos e 

distribuí-los em ordem lógica [...]” (CAPRA, 2002, p.55 apud, RECHE, 2020, p. 80), e ao se 

dissociar muitas vezes não responde aos porquês dos alunos terem que aprender coisas sem 

sentido e sem significado.         

Assim, a proposta de refletir sobre a prática docente através do uso das narrativas 

autobiográficas parte dos estudos realizados pelo campo da pesquisa qualitativa da ordem da 

fenomenologia estrutural (Bicudo, ob. cit., Capítulo 4). Neste estudo a autora propõe uma 

sequência que visa contribuir para a compreensão do leitor e ainda segundo a mesma “[...] a 

análise fenomenológica da descrição não toma o descrito como um dado pragmático cujos 

significados já estariam ali contidos, mas percorre um trajeto pavimentado por chamadas 

constantes a atenção do que está sendo realizado pelo investigador [...]” (BICUDO, 2011, p. 

57). Dentre o trajeto se destacam algumas operações: uma “leitura atenta do descrito”, “colocar 

em evidências sentido que sejam importantes”, “estabelecer unidades de significados” e 

“efetuar síntese de unidades de significados” (BICUDO, 2011 apud MARTINS; BICUDO, 

1989). Ainda sobre o procedimento de descrições Bicudo afirma:  

 
O procedimento mencionado de análise de inscrições abrange dois modos 

ideográficos e análise nomotética. Ambas efetuam reduções sucessivas indo 

em direção às sínteses mais abrangentes do dito interpretado buscando as 

estruturas de experiências vividas que revelam o modo de ser do fenômeno 

(BICUDO, 2011, p. 58).  
 

REFLEXÕES 

A partir do que foi exposto neste trabalho, percebemos que é possível criar e trabalhar 

com práticas problematizadoras envolvendo a matemática, pois elas despertam nas crianças um 

olhar crítico, de certo que as atividades são desafiadoras e instigantes e pude ver isso na prática 

com os meus alunos. Na perspectiva desse estudo acreditamos que poderão ser realizadas outras 

pesquisas relativas ao ensino da matemática e as práticas pedagógicas problematizadoras que 

possam ser desenvolvidas nas salas de aula de educação infantil.  
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RESUMO 

O presente trabalho é resultado parcial do caminho metodológico percorrido na 

produção das informações, até chegar às análises dos Núcleos de Significações de 

uma pesquisa de mestrado no POSEDUC - UERN, cujo objetivo é apreender as 

significações dos professores alfabetizadores de crianças cegas: a formação 

continuada através do Sistema Braille, no contexto de Atendimento Educacional 

Especializado, especificamente os professores que trabalham com alunos com 

deficiência visual e neste caso, alunos cegos. Nessa pesquisa qualitativa, estamos 

utilizando os pressupostos teórico-metodológicos advindos da Psicologia Sócio-

Histórica de Vygotsky e seus colaboradores. A Psicologia Sócio-Histórica tem sua 

base epistemológica no Materialismo Histórico Dialético e o procedimento 

metodológico utilizado na produção e interpretação das informações produzidas, foi 

a Entrevista Reflexiva. Esse procedimento vem sendo desenvolvido há anos pela 

autora Heloísa Szymanski. Os pressupostos norteiam o olhar do pesquisador em 

relação ao ato de pesquisar, permitindo romper com posições irredutíveis e 

ultrapassando visões pautadas na aparência. Para fundamentar a pesquisa sobre 

Núcleos de Significações contamos com as contribuições dos autores: Wanda Aguiar, 

Virgínia Machado , Aguiar & Ozella e Júlio Soares. A análise acontece como um 

processo construtivo-interpretativo das informações obtidas e em todas as etapas 

utilizamos as categorias que foram elencadas para esse trabalho como: Historicidade, 

Mediação, Afetividade, Sentidos e Significados e para tentar apreender as 

significações das professoras sobre a formação continuada através do Sistema Braille, 

foram realizadas as entrevistas reflexivas e as transcrições das mesmas. Obedecemos 

à proposta dos Núcleos de Significação que são três: Seleção dos pré-indicadores, 

leituras recorrentes e articulação dos pré-indicadores em indicadores e aglutinação dos 

indicadores em Núcleos de Significação, esse procedimento foi criado por Aguiar e 

Ozella (2013) e reelaborada por Aguiar, Soares e Machado (2015). Acreditamos na 

contribuição dessa pesquisa para novas possibilidades de estudos científicos e 

reflexões da prática do ser professor em constante movimento da formação continuada 

na melhoria da prática pedagógica do alunado com cegueira. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Núcleos de Significação; Deficiência Visual; Formação 

Continuada 

 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo em questão é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento em que tem como 

tema: As Significações dos Professores Alfabetizadores de Crianças Cegas: A Formação 

Continuada Através do sistema Braille, tendo como objetivo: Apreender as Significações dos 
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Professores Alfabetizadores de Crianças Cegas a Respeito da Formação Continuada Através 

do Sistema Braille. 

Para fazer as análises da pesquisa, elegemos como perspectiva norteadora os pressupostos 

da Psicologia Sócio-histórica que é alicerçada no Materialismo Histórico Dialético. 

Entendemos que o método é uma das questões mais relevantes e sob a luz dessa teoria 

metodológica que estamos constituindo todo o processo de obtenção das informações 

produzidas para essa pesquisa e para a análise da realidade investigada, estamos utilizando 

vários procedimentos que nos possibilitaram gerar informações de qualidade e tentar nos 

aproximar das zonas de significação das professoras colaboradoras da pesquisa. Elegemos duas 

educadoras de Salas de Atendimento Educacional Especializado – AEE e para tanto utilizamos 

a proposta dos Núcleos de Significação que foi criada por Aguiar e Ozella (2013) e reelaborada 

por Aguiar, Soares e Machado (2015). Essa proposta consiste em três movimentos cruciais no 

processo de análise, que são eles: seleção de pré-indicadores, leituras recorrentes e articulação 

dos pré-indicadores em indicadores e aglutinação dos indicadores em núcleos de significação e 

nos ajuda a chegar perto da realidade, suas zonas de sentidos. Aguiar e Ozella (2006, p.12-13) 

reforçam: 

 
Nesse processo de organização dos núcleos de significação- que tem como 

critério a articulação de conteúdos semelhantes, complementares ou 

contraditórios – é possível verificar as transformações e contradições que 

ocorrem no processo de construção dos sentidos e dos significados, o que 

possibilita ir além do aparente e considerar tanto as contradições subjetivas 

quanto as contextuais e históricas. 
 

Dessa maneira quem pesquisa se distancia do estudo na tentativa de visualizar o que não 

ficou aparente. Aguiar e Ozella (2006) atribuem “o que ocorre em cena é apenas parte da 

projeção e do reflexo de outros acontecimentos que se desenrolam nos bastidores”. 

Nessa pesquisa qualitativa, utilizamos os pressupostos teórico-metodológicos advindos 

da Psicologia Sócio-Histórica de Vygotsky e seus colaboradores. A perspectiva teórico-

metodológico utilizada para esse estudo foi desenvolvida por pesquisadores da Pontífice 

Universidade Católica de São Paulo PUC-SP. O percurso desse artigo, no primeiro momento 

consiste da explanação sucintamente sobre o método desenvolvido por Vigotski e baseado no 

Materialismo Histórico Dialético escolhido para a dissertação em andamento, procedimentos 

metodológicos, lócus e colaboradores da pesquisa, critérios para a escolha das professoras 

eleitas e a exposição do primeiro encontro. 

No segundo momento elucidamos sobre os procedimentos utilizados na produção das 

informações obtidas: a entrevista reflexiva desenvolvida por (SZYMANSK, 2011) e os 

procedimentos dos Núcleos de Significação como processo de análise das informações 

desenvolvido por Aguiar e Ozella (2013) e reelaborada por Aguiar, Soares e Machado (2015). 

A análise do núcleo que vamos explanar aqui nesse trabalho aconteceu como um 

processo construtivo-interpretativo das informações obtidas e em todas as etapas utilizamos as 

categorias que foram elencadas para esse trabalho. O uso das categorias implica em movimento 

de síntese e auxilia na interpretação dos dados. São elas: Historicidade, Mediação, Afetividade, 

Sentidos e Significados que nos ajudará apreender as significações das professoras sobre a 

formação continuada através do Sistema Braille. 

A partir da conclusão da seleção dos pré-indicadores que foram extraídos das falas das 

entrevistadas, incidimos a aglutinação para indicadores considerando sempre o nosso objetivo 

geral, por isso se fez necessário revisitar as entrevistas e rever trechos que esclarecem melhor 

os indicadores que formamos nesse processo de análise. Conforme Aguiar e Ozella (2006) 

“Esse momento já caracteriza uma fase do processo de análise, mesmo que ainda empírica e 
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não interpretativa, mas que ilumina um início de nuclearização”. A partir da seleção dos pré-

indicadores identificados, avançamos para a sistematização dos indicadores e depois dos 

núcleos de significação.   

 Trouxemos para esse artigo um dos núcleos constituído através das entrevistas reflexiva 

realizadas com as professoras que colaboraram com a pesquisa e todo o movimento 

interpretativo dessa análise onde seus resultados expressam conteúdos relevantes e 

principalmente nos proporcionou oportunidades e possibilidades de conhecer as facilidades e 

limitações das professoras diante o ofício de lecionar para alunos com deficiência visual, neste 

caso, cegueira e também poder considerar esse quesito como um movimento dialético e, 

sobretudo, humano e cheio de significações. 

 

O LÓCUS E AS COLABORADORAS DA PESQUISA 

 As colaboradoras da pesquisa são duas professoras da Sala de Atendimento Educacional 

Especializado-AEE. Uma delas é professora do Centro de Apoio ao Deficiente Visual- Núcleo 

de Apoio Pedagógico e Produção Braille - C.A.D.V-NAPPIB e a outra colaboradora trabalha 

em uma Sala de Recursos Multifuncionais em uma escola de Ensino Fundamental, ambas da 

rede Básica Municipal de Ensino. O lócus de onde acontecem os atendimentos obedece ao 

artigo 5° do documento que assegura o processo de inclusão e acontece nos espaços citado 

abaixo: 

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da 

própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, não sendo substitutivo ás classes comuns, podendo ser 

realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da 

rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão 

equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios. 

Como reza o documento é nesses espaços onde ocorrem os atendimentos prestados pelas 

nossas cooperadoras. É nesses espaços que contribuem para a escolarização de crianças com 

deficiência visual, neste caso, cegueira e também colabora com a formação inicial e continuada 

dos professores que possuem alunos cegos, com baixa visão ou aqueles que se interessam pela 

temática. 

Os critérios constituídos para a seleção das educadoras entrevistadas para essa pesquisa 

foram cinco: que fossem duas professoras, em exercício da profissão, que estivessem inseridas 

nos espaços citados pelo artigo 5° do documento, ou seja, professoras de AEE, que lecionassem 

com alunos cegos e por último que os alunos tivessem apenas a cegueira como deficiência, sem 

o cruzamento de outras limitações o que torna diferente o processo de alfabetização.  

A deficiência visual inclui o aluno cego e o com baixa visão. Para esse estudo, 

priorizamos os alunos cegos no processo de leitura e escrita. A figura abaixo mostra o 

detalhamento da nossa escolha. 

Utilizamos nomes fictícios para as educadoras para preservar a identidade das docentes. 

Titulamos por Flor e Estrela. São professoras da Rede Municipal de Ensino de Mossoró/RN e 

atuam no processo ensino e aprendizagem de crianças com deficiência visual. 

Flor é uma mulher que está em uma faixa-etária em torno dos 50 anos, é viúva e tem 

uma filha. É concursada pela rede municipal de Mossoró há 31anos. Graduada em Pedagogia 

através do Programa Proformação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-

UERN, possui Pós-graduação em Psicologia Escolar da Aprendizagem pela Faculdades 

Integradas de Patos- FIP e atua somente com alunos deficientes visuais há 23 anos. 
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Estrela é uma mulher que está em uma idade por volta dos 60 anos, viúva, tem 4 filhos 

e 9 netos, é aposentada pelo Estado e está na rede municipal há 18 anos. Possui duas graduações: 

História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN e Ciência da Religião 

pela Universidade do Vale do Acaraú-UVA, possui Pós-gradução em psicopedagogia pela 

UVA, mestrado em Educação pela Metododista de São Paulo e atua em Sala de Atendimento 

Educacional Especializado-AEE há 15 anos pelo Município de Mossoró. No Estado atuou 

apenas 7 anos no ensino básico, se dedicando até o momento da aposentadoria em salas de 

AEE. Estrela possui uma vasta experiência no trabalho de alunos com deficiências. 

Pensamos nos critérios da nossa escolha com relação ao número de professores que 

iríamos trabalhar, em seguida, realizamos o roteiro de entrevista reflexiva de acordo com os 

nossos objetivos e inquietações com relação à pesquisa e para firmar a parceria com as 

educadoras selecionadas, fizemos contato por telefone e dialogamos a respeito do nosso objeto 

de estudo, esclarecemos um pouco da nossa proposta, os objetivos e a metodologia e lançamos 

o convite espontâneo às professoras, que se interessaram em cooperar com a pesquisa. 

 Por estarmos vivenciando uma pandemia da Covid 19 e a comunicação tem acontecido 

de várias maneiras, desde que se respeito o distanciamento social para evitar o alastramento do 

vírus.  Assim optamos por marcamos o dia para a realização da entrevista por meio da 

plataforma, Google Meet. 

A entrevista reflexiva foi abraçada como procedimento de análise metodológica das 

informações e deixamos clarificado que o nosso estudo não interferiria na vida particular ou 

privacidade delas. 

Os encontros ocorreram remotamente e de maneira separada. Dia 19 de abril de 2021 a 

colaboradora Estrela foi entrevistada e dia 21 do mesmo mês e ano, entrevistamos a 

colaboradora Flor. Ambos os encontros aconteceram às 16 horas.  

 

DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DOS PRÉ-INDICADORES À 

CONSTITUIÇÃO DOS NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 

As palavras saem quase sem querer, 

Rezam por nós dois. 

Tome conta do que vai dizer. 

Elas estão dentro dos meus olhos 

Da minha boca, dos meus ombros 

Se quiser ouvir 

É fácil perceber (...) 

Vanessa da Mata 

  

A análise das informações produzidas aconteceu considerando a palavra como a 

primeira unidade que se destaca baseado na experiência da professora pesquisada. É a partir da 

palavra dita que nos aproximamos das zonas de sentidos das professoras colaboradoras dessa 

pesquisa. É também a partir da palavra com significado narrada pelo sujeito que percebemos as 

condições históricos-sociais que o constitui. Barbosa (2011, p. 95) assegura: “Nessa perspectiva, 

é necessário nos apropriarmos do empírico, materializado nas palavras da professora, carregadas tanto 

de afetos, quanto das contradições que lhe atravessam”. 

Foram realizadas diversas leituras flutuantes posteriores as transcrições das entrevistas 

e esse processo foi crucial para apontar sentidos e significados a respeito da formação 

continuada com alunos deficientes visuais e para que esse processo fosse completo se fez 

necessário sistematizar os núcleos de significação que nos auxiliam a apreender ou nos 

aproximar das zonas de sentidos das colaboradoras dessa pesquisa. Os pressupostos norteiam o 

olhar do pesquisador em relação ao ato de pesquisar, permitindo romper com posições 
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irredutíveis e ultrapassando visões pautadas na aparência e para tanto a análise acontece como 

um processo construtivo-interpretativo das informações obtidas e em todas as etapas utilizamos 

as categorias que foram elencadas para esse trabalho como: Historicidade, Mediação, 

Afetividade, Sentidos e Significados e para tentar apreender as significações das professoras 

sobre a formação continuada através do Sistema Braille, foram realizadas as entrevistas 

reflexivas e as transcrições das mesmas. Obedecemos à proposta dos Núcleos de Significação 

que são três: Seleção dos pré-indicadores, leituras recorrentes e articulação dos pré-indicadores 

em indicadores e aglutinação dos indicadores em núcleos de significação. A proposta dos 

Núcleos foi criada por Aguiar e Ozella (2006) e reelaborada por Aguiar, Soares e Machado 

(2015). É preciso que a reflexão metodológica sobre a apreensão dos sentidos que muitas vezes 

são quase imperceptíveis seja buscada a fim do revelar o oculto. 

  

LEVANTAMENTO DOS PRÉ-INDICADORES DAS ENTREVISTAS ATÉ A 

SISTEMATIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 

Considerando o objetivo da pesquisa, elaboramos um roteiro para a execução da 

entrevista reflexiva, logo após a transcrição e no quadro abaixo está contido o núcleo formado 

e a nossa interpretação. 

Após o processo de aglutinação dos pré-indicadores em indicadores das duas 

entrevistas, foi o momento de fazer as leituras flutuantes, ou seja, revisitamos o material 

algumas vezes para encontrar pontos centrais, palavras-chaves, trechos das falas das professoras 

mais fortes e com significações, sem perder a totalidade e num movimento dialético e fomos 

nos apropriando para construir os núcleos a partir do objetivo investigado. Vigotski (1998) nos 

lembra “um corpo só se revela em movimento”. 

Aguiar e Ozella (2006), pág. 231 nos alerta: 

 
Assim, só avançaremos na compreensão dos sentidos quando os conteúdos 

dos núcleos forem articulados. Nesse momento, temos a realização de um 

momento da análise mais complexo, completo e sintetizador, ou seja, quando 

os núcleos são integrados no seu movimento, analisados à luz do contexto do 

discurso em questão, à luz do contexto social-histórico, à luz da teoria.  

 

Esse procedimento nos faz avançar do empírico para o interpretativo a partir da 

formação dos indicadores das colaboradoras, fizemos assim a junção e formamos dois núcleos 

de significação e para esse artigo elegemos um deles para ser discutido. 

 

Indicadores 

 

Núcleo 

O acolhimento como via para afetar positivamente o 

aluno na dinâmica das aulas. 

 

O estimulo como contribuição no 

processo ensino e aprendizagem de 

pessoas com deficiência visual. 
 

Estimular a criança com atividades pré-Braille antes 

de adentrar no Sistema Braille para facilitar a 

compreensão do aluno e o trabalho docente. 
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Refletindo possibilidades de atividades que afetem 

positivamente o aluno e o inclua como protagonista 

no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Diante do resultado apresentado nos quadros acima em que contemplam a seleção dos 

pré-indicadores e a aglutinação dos pré-indicadores em indicadores e a formação dos núcleos 

de significações extraídos das entrevistas das duas colaboradoras dessa pesquisa, passaremos a 

interpretar as informações produzidas, percebemos que esses resultados deixaram contradições 

e semelhanças que desvelam o movimento do sujeito durante a pesquisa.  

Agora analisaremos as informações produzidas através das entrevistas e passaremos a 

interpretar as informações a luz da teoria. Vigotski (1998, p.185) nos assegura:  

 
Parece-nos importante insistir que o procedimento adotado visa a avançarmos 

do empírico para o interpretativo, isto é, da fala para o seu sentido, entendendo 

que vamos em busca da fala interior, ou seja, a partir da fala exterior 

caminhamos para um plano mais interiorizado, para o próprio pensamento. 
 

No momento da análise esforçamo-nos para avançarmos na apreensão das zonas de 

sentidos dos sujeitos, através das falas carregadas de significações e com o auxilio das 

categorias elencadas para este trabalho interpretamos as falas das professoras. 

  

O DESENVOLVIMENTO DA INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

(...) Cada um de nós compõe a sua 

história  

 cada ser em si 

carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz... 

Tocando em Frente - Almir Sater  

 

O Cerne dessa análise é apreender as significações dos professores alfabetizadores de 

crianças cegas a respeito da formação continuada através do Sistema Braille das professoras 

das Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) que colaboraram com essa 

pesquisa. Para interpretar as informações que obtivemos através das entrevistas, adotamos as 

orientações de Aguiar e Ozella (2006) onde realizamos a interpretação dos núcleos de 

significações constituídos de parte das narrativas, respeitando a sua totalidade. Aguiar e Ozella 

(2006, p. 231), nos diz: 

 
Do mesmo modo, o processo de análise não deve ser restrito à fala do 

informante, ela deve ser articulada (e aqui se amplia o processo interpretativo 

do investigador) com o contexto social, político, econômico, em síntese, 

histórico, que permite acesso à compreensão do sujeito na sua totalidade. 
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Nessa perspectiva procuramos apreender as significações das colaboradoras, indo além 

da aparência do material analisado para nos aproximarmos das zonas de sentidos das 

professoras, através das suas narrativas. 

O núcleo intitulado: O estímulo como contribuição no processo ensino e aprendizagem 

de pessoas com deficiência visual foi constituído por três indicadores com narrativas das 

professoras colaboradoras da pesquisa que abordam o acolhimento em sala de aula como 

postura ética para facilitar o acesso ao conhecimento do aluno com deficiência visual através 

da afetividade positiva. O primeiro indicador eleito: O acolhimento como via para afetar 

positivamente o aluno na dinâmica das aulas traz relatos cheios de significações a respeito de 

como cada professora percebe os alunos no ato da aula, a maneira como refletem antes de 

aplicar atividades e como essas atividades com caráter afetivo-cognitivo operam como 

mediadora nessa relação do sujeito com o conhecimento e, portanto, no desenvolvimento das 

funções psicológicas de cada ser de maneira subjetiva. Vejamos primeiramente a fala da 

professora Estrela: 

(Estrela) [...] que se olhe e a criança, a idade que ela tem que se trabalhe de forma contextualizada 

com essa idade, o estilo de aprendizagem dela, o que ela gosta de fazer, ai você planeja instrumentos 

né, estratégias que despertem o interesse daquela criança, que ela esteja na sala de aula com todos 

da turma e que ela seja comtemplada ali, que não fique de lado como a gente ver. 

[...] Essa é uma questão de adequação procedimental e como eu vou proceder como vou fazer naquela 

hora para aquele meu aluno que está presente, está sentindo que ele faz parte, que ele faz parte 

daquele grupo que ele está sendo lembrado, aquele conhecimento esta para ele também. Tem que 

chamar pelo o nome... olha fulaninho venha cá! Sentir que ele tem uma identidade ali, uma identidade 

acadêmica. 

 

Pela narrativa, podemos perceber que Estrela é atenta e cuidadosa para entregar um 

trabalho de maneira contextualizada, priorizando o planejamento de maneira individual, e 

assim, valorizando a subjetividade de cada aluno. Estrela mostra em sua segunda fala que seu 

aluno cego é sujeito protagonista de todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Notemos abaixo o relato da professora Flor: 

 
(Flor) [...] Então assim, eu acho que o acolhimento daquele aluno, a maneira que o professor recebe 

aquele aluno, se ela recebe ele com satisfação é muito mais fácil dela trabalhar do que ela rejeitar 

aquele aluno por não saber trabalhar, por não ter curso ou se qualificar.  

 

Nas suas palavras, fica notório que ela acredita que o afeto enriquece o processo ensino 

e aprendizagem e que esse elemento é imprescindível na tríade professor, aluno e conteúdo. LA 

TAILLE et al (1992), p.65 reitera: 

 
A afetividade é comumente interpretada como uma “energia”, como algo que 

impulsiona as ações. Vale dizer que existe algum interesse, algum móvel que 

motiva a ação. O desenvolvimento da inteligência permite, sem dúvida, que a 

motivação possa ser despertada por um número cada vez maior de objetos ou 

situações. Todavia, ao longo desse desenvolvimento, o principio básico 

permanece o mesmo: a afetividade é a mola propulsora das ações, e a Razão 

esta a seu serviço. 

 

Dando forma a essa citação e considerando as falas das educadoras entrevistadas e 

ponderando que o ambiente onde o indivíduo está inserido tem influências diretas no seu 

desenvolvimento, e é composto de aspecto biológico e ambiental. Na perspectiva de Vygotsky, 

os fatores ambientais são edificados a partir da relação do individuo com o meio social. 
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Considerando o afetivo e o cognitivo na formação do aluno como um todo, e dessa forma 

trabalhando a educação afetiva. Em vista disso, é importante que o professor de alunos com 

deficiência visual desenvolva maneiras de estimular seu aluno através dos conteúdos que fazem 

sentido à sua vida por serem carregados de emoções e, portanto, significações que cada pessoa 

guarda internamente e de forma subjetiva. 

De tudo que foi dito, podemos dizer que através das citações e dos relatos das docentes 

é imprescindível fazer com que o aluno encontre sentido com aquela aula e aquele conteúdo 

que está sendo ministrado. Para fazer sentido, é preciso conhecer o conteúdo e o alunado. Esta 

citação SNYDERS (1974, p. 220) complementa esse raciocínio. “ Para ensinar latim a João, é 

preciso conhecer latim e conhecer João”. 

Mediante a discussão, notamos através da fala de Flor e Estrela que a afetividade está 

presente nesta relação de aprendizagem e que afetar e ser afetado na práxis educativa requer 

reflexão do professor para adentrar às peculiaridades do  mundo do educando. 

O segundo indicador elencado para esse núcleo: Estimular a criança com atividades 

pré-Braille antes de adentrar no Sistema Braille para facilitar a compreensão do aluno e o 

trabalho docente, foi constituído quando questionamos sobre o que seriam atividades Pré-

Braille e atividades que trariam sentido a vida do aluno com cegueira. A educadora Flor explica 

de maneira sucinta sobre atividades pré-Braille: 

 
(Flor) [...] são atividades, exercícios que fazemos com os alunos antes de entrar diretamente no Ensino do 

Sistema Braille. Então, vamos trabalhando primeiro a questão motora daquele aluno até acharmos que ele tá 

preparado para iniciar com o Sistema Braille. 

 

A criança cega em processo de alfabetização necessita de experiências físicas com 

objetos do seu cotidiano, principalmente os objetos/ recursos de escrita em branco como: 

reglete, punção, máquina de escrever, símbolos da escrita em forma tátil, entre outros, mas antes 

terá de exercitar as atividades que antecedem a escrita Braille, neste caso, as atividades pré-

braille como citada na fala de Flor, pois o sucesso escolar do aluno, independente da idade em 

que inicie o processo de alfabetização através do Sistema Braille, depende de uma série de 

fatores. Essa citação traz um artefato essencial para complementar esse entendimento, NEIVA 

GUTJALER (2007, np) coloca: 

 
Essas experiências significativas são responsáveis pela decodificação e 

interpretação do mundo pelas vias sensoriais remanescentes (táteis, auditivas, 

olfativas, gustativas). A falta dessas experiências pode prejudicar a 

compreensão das relações espaciais, temporais e aquisição de conceitos 

necessários ao processo de alfabetização. 

 

O exponho da professora Flor é de suma importância quando ela menciona sobre da 

necessidade de exercitar a questão motora desse aluno para prepará-lo antes de conhecer o 

Sistema Braille propriamente dito. 

Face ao exposto, a educadora Estrela abaixo aponta sobre algumas competências que o 

professor precisa desenvolver em atuação com alunos com cegueira e cita através da sua fala 

como colocar o aluno como protagonista e que simples atitudes como perceber o aluno em sala 

e inseri-lo em seu planejamento de maneira séria e comprometida. Notemos a sua interlocução: 

 
(Estrela) Trabalhar muito com o concreto, procurar perguntar se ele está ouvindo bem, pedir a turma para 

colaborar para não fazer muito barulho se ele é auditivo, ele acompanha muito pela audição, explicar muito 

bem tudo o que esta acontecendo, procurar levar alguns materiais concretos, algumas coisas pra ele pegar, 

porque às vezes dá pra levar alguma coisa concreta de casa para sala de aula. 
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Essas atividades trazem sentido para o aluno e o mesmo sente-se parte daquela 

totalidade que é a sala de aula onde está inserido. SILVA (2008, p. 119) é outra autora atenta à 

essas questões e acrescenta: 

 
[...]Instigar o aluno a tatear, cheirar, ouvir e falar suas impressões sobre as 

experiências sensoriais vividas; propiciar o contato direto com tudo que o 

rodeia; descrever detalhadamente expressões, situações, objetos para que os 

estruture mentalmente e formule seus conceitos. 

 

 SIAULYS (2010, p.122), autora estudiosa dessa temática destaca: 

 
As rotinas da vida cotidiana são ferramentas importantes para a aprendizagem 

do ser humano, “ que vai assimilando os usos e costumes de sua gente, em um 

determinado tempo, e passa assim a ser considerado um membro do grupo 

social a que pertence”. 

 

As atividades mencionadas pelas educadoras em suas falas e autores acima citados 

revelam que a criança com deficiência visual deve começar a realizar essas atividades cedo para 

ajudar na aquisição de conhecimentos que são construídos a partir dessas vivências 

contextualizadas e significativas e também que lhe dêem condições de participar da sociedade 

de forma plena, entendendo a dinâmica dos acontecimentos e participando ativamente no 

cumprimento dos seus direitos e deveres como um cidadão comum.  

O terceiro indicador formado para esse núcleo: Refletindo possibilidades de atividades 

que afetem positivamente o aluno e o inclua como protagonista no processo de ensino e 

aprendizagem. Esse indicador discute um pouco acerca da questão das atividades pensadas 

pelas educadoras entrevistadas, Flor e Estrela. São atividades pensadas no intuito de afetar o 

aluno durante a aula. Normalmente são desenvolvidas pelo professor e para isso é necessário 

sondar os interesses dos alunos anteriormente e busque uma maneira positiva de participação 

por parte deles. No depoimento de Estrela, fica inegável que o aluno com cegueira muitas vezes 

está presente na sala de aula, mas não participa do processo. É negado à ele o direito de aprender 

por conta da sua limitação visual. Ela conta que em alguns momentos o aluno com limitação 

visual, como neste caso, fica as margens da sala de aula e do conteúdo que está sendo fornecido.  

 
(Estrela) [...] Ele é também um aluno daquela sala, que muitas vezes todo mundo gosta dele ele é muito 

querido, mas na hora da aula não é querido, ficam às vezes todos de costas para ele, será que naquela 

atividade não teria nada dentro daquela atividade que seria possível para aquele aluno? 

 
[...] Uma vez eu fiz uma visita numa escola e vi como era a situação... sentado na fila do pé da parede mesmo 

estando na carteira mas na última fila de carteira, então é preciso que eles estejam estimulados que eles sejam 

desafiados a querer aprender. Esteja sempre incluído em todo o processo, no planejamento, na hora de 

desenvolver as atividades, na hora de desenvolver os procedimentos que sempre busque uma forma de incluir 

aquele aluno, e que aprece e existe não e uma coisa complicada não. É simples. Às vezes a pessoa pensa que 

tem que fazer uma coisa faraônica, e não... é o olhar... 

 

Pelas palavras de Estrela é imprescindível que o professor regente reflita sobre 

atividades que tragam sentido a vida desse aluno cego e que ele não fique as margens do 

processo ensino e aprendizagem, sem estímulo para continuar frequentando aquele espaço. É 

preciso incluir e para isso se faz necessário buscar a dimensão afetiva presentes nas atividades 

pedagógicas pensadas para aquele discente e analisar suas contribuições.  Sobre essa premissa 

esse ROSSINE (2004, p. 16), admite que: 
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[...] a falta de afetividade leva a rejeição aos livros, à carência de motivação 

para aprendizagem, a ausência de vontade de crescer. [...] aprender  deve estar 

ligado ao ato afetivo, deve ser gostoso, prazeroso. 

 

A teoria Vigotskiana acredita que nos determinantes culturais, históricos e sociais da 

condição humana e avalia que, no homem, as dimensões afetiva e cognitiva são inseparáveis. 

Além de pensar o planejamento no intuito de incluir, se faz necessário continuar olhando para 

as práticas pedagógicas e analisar suas contribuições afetivas para aquela criança com 

deficiência visual. 

As palavras da professora Flor enfatizam o estímulo como via para uma aprendizagem 

positiva e acredita que o diálogo fortalece esse elo. 

 
(Flor) [...] nós professores que trabalhamos com essas crianças precisamos estimular essa criança. 

Primeiramente, a gente conversa com essa criança e fala que ela consegue, que é possível e que ela vai 

conseguir! Aumenta a autoestima dessa criança e faz todo o trabalho necessário. 
 

Observa-se os impactos positivos da mediação pedagógica e das atividades de ensino 

oferecidas aos alunos das professoras Flor e Estrela e para o afirmação de uma relação entre o 

conteúdo e o cotidiano deles. E principalmente a relação positiva existente entre o professor, o 

aluno e o objeto de conhecimento que permeados pela afetividade, acabaram contribuindo de 

maneira significativa para que os alunos assimilassem o conteúdo de maneira alegre e prazerosa 

e os educadores alcançassem os objetivos pensados e almejados para aquela aula. 

Lembrando que o afeto é um estado emocional que sentimos em um determinado 

momento e pode se apresentar de maneira positiva e negativa. Os afetos positivos contribuem 

para termos relações sociais mais satisfatórias. Visitamos Salla (2011, p.10) para ratificar nossa 

afirmativa: 

 
O termo se refere à capacidade do ser humano de ser afetado positiva ou 

negativamente tanto por sensações internas como externas. A afetividade é um 

dos conjuntos funcionais da pessoa e atua, juntamente com a cognição e o ato 

motor, no processo de desenvolvimento e construção do conhecimento. 

 

Corroboramos com a autora e reconhecemos que em sala de aula é imperativo que 

experimentemos os afetos positivos, pois eles contribuem para se estabelecer uma 

aprendizagem mais expressiva e colaboram no processo de constituição das funções 

psicológicas superiores do sujeito, por meio das relações sociais e humanas positivas. 

Dessa maneira finalizamos o processo interpretativo catalogado através da entrevista 

reflexiva e através dos núcleos de significação. Apreendemos ou conseguimos chegar próximo 

as zonas de sentidos das professoras colaboradoras dessa pesquisa que através de suas falas nos 

deram suporte para realizar os procedimentos pensados para esse estudo. Sem essas falas o 

trabalho não teria sentido e a realização da proposta dos núcleos de significação seria 

inexequível. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os elementos informantes contidos no núcleo de significação visto, anunciam pontos 

relevantes da formação continuada das professoras em questão. Foi possível apreender 

qualidades e dificuldades como: O esforço para aprender o Sistema Braille e, portanto abraçar 

a profissão de professora alfabetizadora de crianças cegas, já que antes as duas colaboradoras 

eram professoras de sala de aula regular e então aceitaram o desafio com coragem e 

responsabilidade e limitações como dificuldade em estabelecer diálogos com a instituição onde 
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trabalham e também com a falta de recursos pedagógicos que facilita diretamente o trabalho do 

professor. 

No momento da análise esforçamo-nos para avançarmos na apreensão das zonas de 

sentidos dos sujeitos, através das falas carregadas de significações e com o auxilio das 

categorias elencadas para este trabalho interpretamos as falas das professoras. 

O Materialismo Histórico Dialético juntamente com a Psicologia Sócio-histórica nos 

oportunizou através desse estudo apreender que o ser humano vive em movimento constante de 

aprendizagem, ressignificação e, sobretudo, transformação. Diante de toda a trajetória 

percorrida desde o levantamento dos pré-indicadores, a sistematização dos indicadores até a 

constituição do núcleo de significação em questão, chegamos às considerações finais desse 

estudo compreendendo o quanto foi significativa as falas das professoras que colaboraram com 

essa pesquisa e através das falas conseguimos nos aproximar das suas significações a respeito 

da formação continuada através do Sistema Braille e nos relataram um pouco de suas vivencias 

tão semelhantes e ao mesmo tempo, únicas e subjetivas e um pouco da constituição afetiva que 

atravessa cada uma no ofício da sua da sua rotina como educadora de crianças cegas. 

Apesar do nome considerações nessa parte do trabalho, dialeticamente ousamos dizer 

que nesse momento a análise que fizemos de acordo com a fala das educadoras e a discussão 

sobre esse núcleo constituído se finda, mas reconhecemos que o acúmulo de aprendizado que 

obtivemos com esse estudo e afirmamos aprender que é um ciclo que não se fecha, ao contrário, 

produz mais conhecimento e nessa dialética um novo indivíduo se faz. 

Diante do caminho percorrido asseguramos que através da fala das professoras, tivemos 

oportunidade de apreendermos um pouco de suas significações e constituições afetivas que 

constituem as suas vivências enquanto professoras alfabetizadoras de crianças cegas. 

Acreditamos que as constituições foram positivas e negativas e isso faz parte de toda uma 

realidade que nos cerca e que é humana. 

Perante o exposto é chegada a hora do desfecho com essa parte do trabalho, pois 

compreendemos que há um tempo certo para concluirmos e apesar da alegria de termos 

alcançado o objetivo da pesquisa outras sugestões de estudo surgiram a partir deste e 

percebemos que há muito a pesquisar diante do objetivo: Apreender as significações dos 

professores alfabetizadores de crianças cegas a respeito da formação continuada através 

do Sistema Braille.  

Dessa maneira deixamos nosso trabalho como propostas de estudo e pesquisas 

posteriores que demostrem interesses em ancorar a respeito dessa temática que é apreciável 

para a constituição humana e profissional dos sujeitos que trabalham com educação e que 

formam e se forma todos os dias. 

A importância dos pressupostos teóricos-metodológicos advindos da Psicologia Sócio-

histórica para fundamentar essa pesquisa, como também o auxílio de algumas categorias 

cunhadas por essa perspectiva. Elas nos ajudaram a compreender e interpretar através dos 

núcleos de significação o nosso objeto de estudo e enxergar além do aparente. 
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RESUMO  

Este artigo tem o objetivo de apresentar o resultado parcial de uma pesquisa sobre o 

Programa Residência Pedagógica com foco nas significações constituídas por 

egressas do curso de Pedagogia. Para nos aproximarmos da apreensão das 

significações das egressas adotamos os referenciais teórico-metodológicos da 

Psicologia Sócio-Histórica, matriz teórica desenvolvida por Lev. Semenovich 

Vigotski com a colaboração de Alexander Romanovich Luria e Alex Leontiev, como 

também utilizamos como categorias principais: Historicidade, Mediação, Pensamento 

e Linguagem, Sentidos e Significados e Zona de Desenvolvimento Proximal. Para a 

produção das informações foi utilizada a entrevista reflexiva (SZYMANSKI), 

realizada com duas egressas do Programa Residência Pedagógica do curso de 

Pedagogia da UERN e para análise e interpretação dos dados adotamos a proposta dos 

Núcleos de Significação (AGUIAR e OZELLA); (AGUIAR, SOARES e 

MACHADO).Chegamos a  três núcleos de significação :A Configuração do Programa 

Residência Pedagógica e suas contribuições na formação das residentes; Residência 

Pedagógica: Possibilidades para ativação da ZDP e Programa Residência Pedagógica 

versus Estágio Supervisionado. No entanto, para este estudo discutiremos um núcleo 

que foi formado por 7 (sete) indicadores aglutinados por 53 (cinquenta e três) pré-

indicadores. Pudemos inferir que a dinâmica do programa Residência Pedagógica 

contribuiu para a formação das residentes, na medida em que proporcionou a 

articulação e aproximação com o exercício prático da profissão docente e para 

subsidiá-lo estudos e encontros formativos na UERN. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Programa Residência Pedagógica; Psicologia Sócio- 

Histórica; Formação Inicial 

 
 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo almejamos apresentar o resultado parcial de uma pesquisa sobre o 

Programa Residência Pedagógica com foco nas significações constituídas por egressas do curso 

de Pedagogia. Para nos aproximarmos da apreensão das significações das egressas adotamos os 

referenciais teórico-metodológicos da Psicologia Sócio-Histórica, matriz teórica desenvolvida 

por Vigotski e seus colaboradores: Luria e Leontiev, como também utilizamos como categorias 

principais: Historicidade, Mediação, Pensamento e Linguagem, Sentidos e Significados e Zona 

de Desenvolvimento Proximal. Para a produção das informações foi utilizada a entrevista 

reflexiva (SZYMANSKI. 2011), realizada com duas egressas do Programa Residência 

Pedagógica do curso de Pedagogia da UERN e para análise e interpretação dos dados adotamos 

a proposta dos Núcleos de Significação (AGUIAR e OZELLA); (AGUIAR, SOARES e 

MACHADO).       O Programa Residência 

Pedagógica foi instituído em 2018 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES através da portaria nº 38 de 28 de fevereiro de 2018. O Programa teve como 
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objetivo aperfeiçoar a formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a inserção do 

licenciando na escola de educação básica a partir da segunda metade do curso. Integraram o 

programa: alunos – licenciandos, preceptores – professores da escola básica, orientadores – 

professores da Universidade e os coordenadores. O ingresso dos envolvidos no programa 

ocorreu por meio de processos seletivos, lançados em editais.     

Na UERN, a primeira versão do Programa Residência Pedagógica foi desenvolvida  nas 

cidades de Olho D’água dos Borges, Encanto, Açu, Pau dos Ferros, Patu, Porto Alegre, Rafael 

Godeiro, São Francisco do Oeste, Rafael Fernandes e Mossoró, abrangendo um total de 39 

(trinta e nove) escolas e 701 (setecentas e uma) pessoas, sendo alunos da graduação (bolsistas 

e voluntários de licenciaturas), professores da Escola Básica (bolsistas) e do Ensino Superior 

(bolsistas e voluntários) a concessão de bolsas durante 18 meses, segundo preconizava o Edital 

06/2018 que discorreu sobre o programa. No período de 2018 a 2020 o Residência Pedagógica, 

subprojeto: Pedagogia - UERN, contou com a parceria de três escolas da Educação Básica: a 

Unidade de Educação Infantil Pequenos Passos, Escola Estadual Recanto do Saber e a Escola 

Municipal Sonho Colorido. Nessa última, exerço a função de professora e fui preceptora. Tais 

instituições estão localizadas na cidade de Mossoró-RN. Cada uma delas contou com 10 (dez) 

residentes, 6 (seis) bolsistas e 4 (quatro) voluntários, 1 (uma) preceptora e 2 (duas) professoras 

orientadoras, sendo uma bolsista e uma voluntária. As vivências nessas instituições foram 

compartilhadas tanto em eventos formativos, como durante os encontros semanais que 

tínhamos na Instituição de Ensino Superior - IES e ainda desfrutávamos de estudos voltados à 

formação de professor, ou seja, a nossa formação não se deu de forma isolada, mas no âmbito 

das relações sociais com os residentes, preceptoras, orientadora e com os sujeitos da escola. 

Para efeito didático, este trabalho está estruturado em três sessões: Na primeira, realizamos uma 

discussão acerca da Psicologia Sócio-Histórica e algumas categorias de análise; na segunda, 

discorremos sobre o procedimento de produção e análise das informações e na terceira 

discutiremos acerca do desvelar das significações sobre a configuração do programa residência 

pedagógica  

  

DISCUSSÃO ACERCA DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA E ALGUMAS 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

A Psicologia Sócio-Histórica surgiu em um momento significativo para a Rússia. Logo 

após ter consolidado a Revolução, surgiu uma nova sociedade o que requer a constituição de 

um novo homem. Nesse sentido, o comportamento e a psiquê influenciam e são influenciados 

pelo contexto social e histórico no qual o indivíduo está inserido; por esse motivo recebeu o 

nome Psicologia Sócio (de social/cultura) e histórica (de historicidade).  Concatenando essa 

nova concepção de homem com as nossas vivências enquanto preceptora é possível dizer que 

através da imersão das residentes na Escola Municipal Sonho Colorido novos projetos foram 

desenvolvidos, atendendo as necessidades dessa instituição, que por sua vez, contribuíram para 

a formação delas, ou seja, elas foram influenciadas pela realidade social da escola e, ao mesmo 

tempo, influenciaram essa realidade.  Sobre o objeto de estudo dessa nova Psicologia, que são 

as funções psíquicas do homem, Vigotski (1999, p. 481) afirma: 

 
As funções psíquicas se organizam em dois níveis, a saber: por cima dos 

naturais, inferiores, involuntários (comuns aos animais e ao homem), situam-

se as culturais, as superiores, as voluntárias. O aparecimento do segundo nível 

era o produto do desenvolvimento histórico-social, como uma criação do meio 

social particular, sob a influência do qual se acha o ser humano a partir de seu 

nascimento. 
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A análise de Vigotski sobre as funções psíquicas nos leva a entender que elas são, a 

princípio, funções biológicas comuns a animais e aos seres humanos e em relação ao residente, 

por exemplo, quando ele se insere no contexto sociocultural e através das relações e 

experiências que mantém com os sujeitos da escola desenvolverá, ainda mais, as funções 

psíquicas superiores, ou seja, o social é a parte fundamental da constituição psíquica do ser 

humano e ela não pode ser compreendida pela psicologia animal, pois os animais não têm vida 

social e por isso não tem cultura. Como afirma Bock (2004, p. 6), “O fenômeno psicológico 

reflete a condição social, econômica e cultural em que vivem os homens” Duarte (1993, p. 31), 

citando o Terceiro Manuscrito de Marx (1987), enfatiza que “O homem [...] não é apenas um 

ser natural, mas um ser natural humano, isto é, um ser que é para si próprio e, por isso, um ser 

genérico”, no entanto, o processo de constituição do sujeito não se caracteriza como algo 

natural, que o indivíduo já nasce pronto, mas como bem sabemos, o ser humano nasce com um 

aparato biológico e orgânico adequado para o desenvolvimento das funções mentais superiores 

que são internalizadas na relação do homem com o meio, ou seja, as funções mentais superiores 

são resultados dessa relação. É preciso sair dos limites do organismo para explicar as formas 

mais complexas da vida consciente do homem (LURIA, 2010).    

 Vigotski, portanto, concebe o homem como um ser histórico e social, superando a visão 

fragmentada, logo o indivíduo não é descolado do social, porém se revela simultaneamente na 

dimensão individual (subjetividade) e na dimensão social (objetividade), ou seja, o homem se 

forma em uma relação dialética com a realidade social na qual ele vive e isso não significa uma 

passagem do social para o individual, porque se assim o fosse negaríamos a possibilidade do 

novo, da criação.          

 Um dos diferenciais da Psicologia Sócio-Histórica quanto à pesquisa é que além de 

partir do empírico (real) usa as categorias não para descrever essa realidade, mas sim para 

compreender e explicar a realidade material produzida e vivida pelo homem nas suas relações 

sociais, pois, como bem afirma Vigotski (2001), é importante ver o outro lado da lua, pois 

somente a aparência não condiz com a realidade. Sobre as categorias, Aguiar (2015a, p. 117-

118 aponta que: 

As categorias de análise devem dar conta de explicitar, descrever e explicar o 

fenômeno estudado em sua totalidade. São construções ideais (no plano das 

ideias) que representam a realidade concreta, e como tais, carregam o 

movimento do fenômeno estudado, suas contradições e a sua historicidade. 

 

Sabendo-se disso, para fundamentar, produzir e interpretar as nossas análises utilizamos 

algumas categorias que foram escolhidas com base no objetivo da nossa pesquisa, como: 

Historicidade, Mediação, Pensamento e Linguagem, Sentidos e Significados e Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Acreditamos que assim conseguiremos nos aproximar das zonas 

de sentido das egressas do curso de Pedagogia acerca do Programa Residência Pedagógica, 

tendo feito essas considerações iniciais a seguir, discorreremos, sucintamente, a respeito de 

cada uma das categorias.         

 A categoria historicidade tem origem no materialismo histórico dialético de Marx e 

rompe com a ideia de que o homem é um ser estático ou que o seu desenvolvimento se dá de 

forma linear. A palavra história para Vigotski “significa duas coisas: 1) abordagem dialética 

geral das coisas – neste sentido qualquer coisa tem sua história. [...] 2) história no próprio 

sentido, isto é a história do homem.” (VIGOTSKI, 2000, p. 23). Nessa perspectiva, todo 

processo de constituição do ser humano é mediado pela história, ou seja, a historicidade está 

intrínseca a toda existência humana, por isso adotamos essa categoria nas nossas análises, para 

entender como se deu a constituição do residente, pois para apreender as significações 

precisamos entender quem são esses sujeitos.      
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 Outra categoria importante é a mediação, conforme explica Oliveira (2009, p. 29) 

“Vigotski, trabalha, então, com a noção de que a relação do homem com o mundo não é uma 

relação direta, mas, fundamentalmente, uma relação mediada”. Nesse sentido, podemos dizer 

que a relação homem e mundo é mediada pela cultura, pelos fatores históricos, pelos afetos, 

pensamento e também pela influência do homem, segundo Molon (2013, p. 102) [...] “não é a 

corporeidade que estabelece a relação mediatizada”, logo a mediação não ocorre somente pela 

presença física do outro, mas também pelos signos e instrumentos. A categoria Pensamento e 

Linguagem foi adotada na nossa pesquisa, pois como desejamos apreender as significações 

constituídas por egressas do curso de Pedagogia da UERN acerca do Programa Residência 

Pedagógica partiremos da fala com significado e depois foi sendo aprofundada para tentar 

chegar às zonas de sentido é interessante destacar que não nos detemos a fala, porque ela não 

expressa a totalidade do sujeito, mas sim uma parte do todo esse todo a qual me refiro é o 

pensamento, por isso precisamos também nos deter as expressões do sujeito. A partir dessas 

duas categorias é que surgem os sentidos e significados que veremos a seguir.  

 Sentidos e significados são duas categorias que foram um par dialético, ou seja, uma 

não pode ser compreendida sem a outra, com isso temos as significações que é formada pelos 

sentidos e significados, conforme explicam Aguiar e Bock (2016, p. 52),  

 
Como um primeiro aspecto, é essencial a compreensão de que as categorias 

sentidos e significados compõem o que se denomina “unidade de contrários” 

São de modo inseparável, momentos do processo de construção do real. 

Afastando-se, dessa maneira, qualquer concepção dicotômica de relação entre 

elas. 

 

Mas o que seriam os significados e sentidos? Segundo Aguiar e Ozella (2006, p. 226) 

os significados permitem “a comunicação, a socialização de nossas experiências”. Nesse 

sentido, podemos dizer que o significado é a palavra propriamente dita, sendo comum a todos. 

A partir dessa palavra e por meio da história de vida do indivíduo é que são gerados os sentidos, 

por isso dizemos que eles são subjetivos, como afirmam Aguiar et al. (2009, p. 65), “falar de 

sentidos é falar da subjetividade, da dialética afetivo/cognitivo é falar de um sujeito não diluído, 

de um sujeito histórico e singular ao mesmo tempo”. Quer dizer, os sentidos são formados na 

relação com o outro e carregam aspectos afetivos.      

 Por fim, a Zona de Desenvolvimento Proximal ou ZDP é a distância entre os níveis real 

e potencial, ou seja, o real é aquele conhecimento que já está consolidado e o potencial é aquele 

conhecimento que será construído, conforme a mediação de uma pessoa mais experiente.  

 As significações das egressas, portanto, é a articulação dos sentidos e significados que 

foram constituídos durante a atuação no Programa Residência Pedagógica que, por sua vez, 

estão atrelados à Historicidade, à Mediação, ao Pensamento e Linguagem e à ZDP, ou seja, tais 

categorias estão imbrincadas e implicadas na/para a compreensão das egressas na sua relação 

com o meio. Discorreremos a seguir como foram produzidas e analisadas as informações.  
 

PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES 

 A nossa pesquisa é de caráter qualitativo e foi utilizado como instrumento para a 

produção das informações a entrevista reflexiva que segundo Szymanski (2011, p.12) 

possibilita uma “interação humana, em que estão em jogo às percepções do outro e de si, 

expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e 

entrevistado” esse instrumento possibilita a interação e o desvelar das expressões e gestos ditos 

ou não ditos dos colaboradores e condiz com a proposta teórico-metodológica adotada na nossa 
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pesquisa.           

 Para a realização da entrevista selecionamos duas colaboradoras com base em alguns 

critérios, como: Ter participado do Programa Residência Pedagógica, subprojeto: Pedagogia – 

UERN nos anos de 2018 e 2019; Apresentar interesse e disponibilidade em participar da 

entrevista; que tenha sido residente da Unidade de Educação Infantil Pequenos Passos e outra 

residente da Escola Estadual Recanto do Saber, ambas parceiras do RESPED. Marcamos as 

nossas entrevistas, conforme a disponibilidade das colaboradoras e realizamos por meio do 

Google Meet, já que estamos vivendo uma pandemia de COVID-19 o que nos impossibilitou 

de fazer as entrevistas de forma presencial. A análise e interpretação das informações 

construídas se deu com a utilização da proposta dos Núcleos de Significação a escolha dos 

núcleos se deu por ser um procedimento que nos possibilitou ir além do aparente significado da 

fala e nos aproximou das zonas de sentidos das egressas. A análise e interpretação dos dados 

na perspectiva dos núcleos de significação partiu da palavra com significado, mas não é 

qualquer palavra; conforme explica Aguiar e Ozella (2013, p. 308), foram “palavras inseridas 

no contexto que lhe atribui significado, entendendo aqui como contexto desde a narrativa do 

sujeito até as condições histórico-sociais que o constituem”. A partir da palavra com significado 

inicia o movimento em três etapas, a saber: o levantamento dos pré-indicadores, a 

sistematização dos indicadores e a sistematização dos núcleos de significação que veremos a 

seguir. Para iniciar o processo de levantamento dos pré-indicadores realizamos primeiro a 

transcrição da entrevista reflexiva, nos detendo não só na fala, mas as expressões, os gestos das 

colaboradoras durante toda a entrevista o que nos demandou bastante tempo por ser um trabalho 

bem minucioso. Após esse momento, elaboramos uma tabela no word, composta por quatro 

colunas, a saber: a primeira com as perguntas realizadas, a segunda com as respostas obtidas, a 

terceira: com os pré-indicadores e a última coluna: com as categorias que foram escolhidas com 

base nos pré-indicadores, essa tabela foi feita com o objetivo de ver o todo e assim compreender 

melhor o que foi dito pelas colaboradoras. O levantamento dos pré-indicadores segundo Aguiar 

e Ozella (2013, p. 309), referem-se a “trechos de fala compostos por palavras articuladas que 

compõem um significado, carregam e expressam a totalidade do sujeito e, portanto, constituem 

uma unidade de pensamento e linguagem”. Em outras palavras, o significado da palavra 

expressou os aspectos afetivos e cognitivos da realidade na qual o sujeito vive. Com os pré-

indicadores já definidos passamos a usar o critério das cores que se baseou em pintar de uma 

mesma cor aqueles pré-indicadores cujas significações mais se aproximavam e foi outro 

movimento de idas e vindas, mas que foi fundamental para a formação dos indicadores.  

 As falas das colaboradas estão escritas em itálico para se diferenciar da letra da 

pesquisadora e aqueles trechos carregados de significados deixamos em negrito e fizemos a 

supressão daqueles que não eram tão significativos para a nossa pesquisa. É importante salientar 

que os pré-indicadores não obedecem a uma sequência linear como aparece nas entrevistas.  A 

segunda etapa é a sistematização dos indicadores que resultou no processo de aglutinação dos 

pré-indicadores, partindo dos princípios da similaridade, complementaridade ou contraposição. 

Desse modo, Aguiar, Soares e Machado (2015, p. 68) explicam que: “o que se pretende na 

segunda etapa é, portanto, apreender o modo pelo qual os pré-indicadores se articulam, 

constituindo as formas de significação da realidade”. Podemos entender que nesta etapa o 

objetivo não foi destacar as palavras com significado, mas articulá-las por meio dos princípios 

já citados, procurando compreender as relações históricas, sociais e contraditórias que as 

constituem, logo teremos a antítese, ou seja, a negação do que foi dito pelo sujeito. As 

etapas do levantamento dos pré-indicadores e a sistematização dos indicadores reportam-se ao 

primeiro princípio do método da Psicologia Sócio-Histórica: o de análise e por meio da 

articulação dos indicadores nos encaminharemos para a síntese, que conforme Aguiar, Soares 

e Machado (2015, p. 68) “são os indicadores que nos permitem avançar em direção ao processo 

da síntese, isto é, dos sentidos constituídos pelo sujeito”. Na etapa dos indicadores elaboramos 
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um quadro com duas colunas, a saber: uma com os pré-indicadores já separados por cores e na 

outra os indicadores. Como os pré-indicadores já estavam pintados e organizados usamos o 

critério da similaridade, complementaridade ou contraposição, como também das cores para 

aglutiná-los. A terceira etapa é a sistematização dos núcleos de significação que é organizada 

pela articulação dos indicadores que, por sua vez, é constituído pelos pré-indicadores. É 

importante destacar que não é uma simples técnica de juntar as partes, mas há todo um 

movimento dialético para a constituição de cada fase, com o objetivo de apreender o sujeito em 

sua totalidade. Sobre os núcleos de significação, Aguiar e Ozella (2013, p. 310) explicam que: 

 
[...] por meio da articulação dialética das partes – movimento subordinado à 

teoria –, avança em direção ao concreto pensado, às zonas de sentido. Assim 

sendo, o processo de construção dos núcleos de significação já é construtivo 

interpretativo, pois é atravessado pela compreensão crítica do pesquisador em 

relação à realidade. 

 

No âmbito dessa discussão, podemos dizer que a etapa dos núcleos foi composta por 

duas fases: a primeira foi a sistematização dos núcleos de significação por meio da articulação 

dos indicadores e a segunda foi a discussão teórica relacionada ao tema do núcleo de 

significação, afim do pesquisador interpretar os sentidos a seguir sobre essa etapa discorreremos 

sobre essa segunda etapa. 

 

O DESVELAR DAS SIGNIFICAÇÕES SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  

 Nessa sessão, discutimos sobre a configuração do programa Residência Pedagógica e 

suas contribuições para a formação docente. Por meio do movimento dialético chegamos a 

formação do núcleo: a configuração do programa Residência Pedagógica e suas 

contribuições na formação das residentes, esse núcleo foi formado por meio da aglutinação 

de 7 (sete) indicadores que por sua vez foram constituídos por meio da aglutinação de 53 

(cinquenta e três) pré-indicadores. O quadro 1 traz uma síntese, em seguida foi feita a análise e 

interpretação de cada um dos indicadores.  

 

Quadro 1: A constituição do Núcleo 1 

INDICADORES  NÚCLEO 

INDICADOR 2: Oportunidades de 

vivenciar a Escola 

 

 

NÚCLEO 1: 
A CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DAS 

RESIDENTES  

INDICADOR 3: Ser voluntária: maior 

dificuldade 

INDICADOR 5: Carga horária de 440h: 

difícil de ser cumprida 

INDICADOR 7: A alternância dos 

residentes nas salas de aula possibilitou 

vivências em diversos projetos 

INDICADOR 8: A experiência foi a maior 

afetação 

INDICADOR 11: Encontros Semanais na 

UERN: momentos para significar as ações 

realizadas na Escola 
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INDICADOR 14: Misturar a Educação 

Infantil com o Ensino Fundamental: 

possibilitou confiança nas Práticas 

Profissionais 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
 

Como percebemos a formação do Núcleo não obedece a uma sequência linear dos 

indicadores, isso mostra o intenso movimento que é feito para a sua formação, pois um mesmo 

núcleo revela diferentes indicadores que retratam falas com significado diferentes, por isso 

precisamos ler e reler indicadores inúmeras vezes, a fim de compreender o que foi dito pelo 

sujeito e conseguir formar o núcleo coerentemente. No primeiro indicador as colaboradoras, 

denominadas por nomes fictícios  de Maria (2021) e Ademilza (2021) apresentam as 

significações que foram sendo constituídas ao vivenciarem a realidade de uma escola  que foi 

oportunizada pelo Residência Pedagógica, na qual determina uma carga horária de 60h para 

ambientação da escola, ou seja, foi o período destinado a observação nas salas de aula, como 

também na escola e os residentes tiveram a oportunidade de conhecer e de refletir sobre as 

potencialidades e dificuldades da instituição escolar e 100h para a regência, incluindo o 

planejamento. Nessa perspectiva, concordamos com Imbernón (2016, p. 32) quando afirma que 

“os processos formativos devem considerar as reais condições de exercício da profissão docente 

e as diferentes ações que os professores realizam no cotidiano de suas aulas”. Em outras 

palavras, a formação deve contribuir para o desenvolvimento de saberes práticos docentes, pois 

dessa forma, os residentes passam a entender o contexto complexo e mutável no qual se efetiva 

a sua futura profissão.         

 Nesse indicador, são destacados: a reflexão sobre a realidade de sala de aula, baseado 

no movimento dialético; a elaboração de planos de aula e a relação teoria e prática. Os excertos 

abaixo trazem aspectos relacionados a teoria e prática conforme podemos acompanhar: 

 
[...]tinha muitos estudos [...]na teoria, como se fala tinha muitos estudos, mas 

foi realmente lá in loco[...] que [...] consegui  compreender o que é que esses 

estudos estavam dizendo, o que[...] significavam, o que é que eles tratavam, 

quais eram as possibilidades, as dificuldades que eles citavam [...]as 

renovações que tem que ter.(MARIA, 2021) 

 

Maria destaca que a oportunidade de vivenciar a escola a possibilitou compreender 

melhor os seus estudos, pois foi in loco que ela entendeu o que os estudos tratavam, a 

colaboradora, portanto parece perceber que a teoria e prática não se separam e quando ela se 

refere “as renovações que tem que ter” inferimos que a teoria foi insuficiente para interpretar 

a realidade, logo ela renovou ou transformou os conhecimentos construídos de acordo com a 

realidade em que estava inserida.        

 Nesse sentido, percebemos que Maria não se limitou a teoria ou a ações em sala de aula 

de forma linear, mas podemos dizer parafraseando Pimenta (2006, p.43), a residente pode 

produzir conhecimentos a partir das ações desenvolvidas em sala de aula, refletindo e 

problematizando a realidade com o suporte da teoria.      

 Maria (2021) relata que pode “significar coisas que talvez nunca tenha pensado ou 

Maria (2021) relata que pode “significar coisas que talvez nunca tenha pensado ou imaginado 

que aconteceria” essas palavras sinalizam o quanto foi importante a oportunidade de vivenciar 

a escola, pois a colaboradora pode significar ou (re) significar os conhecimentos construídos, 

atitudes e saberes tão necessários para a sua formação enquanto futura professora. A teoria e a 

prática formam um par dialético, ou seja, uma não pode ser entendida sem a outra, pois estão 

imbricadas e no contexto da sala de aula essa que é constituída por pessoas que estão inseridas 
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em contextos sociais e históricos diferentes passam por constantes processos de transformação, 

por isso não podemos dizer que a teoria é aplicada na prática, mas sim que ela ajuda a pensar e 

interpretar a realidade e a partir dos conhecimentos construídos no decorrer da formação pessoal 

e acadêmica a residente na condição, de um ser criativo e pensante pode gerar novos 

conhecimentos. Sánchez Vázquez (2007, p. 235 -236) esclarece que: 

 
 [...] entre a teoria e a atividade prática [...] se insere um trabalho de educação 

das consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de 

ação [...]”, quer dizer “[...] como passo indispensável para desenvolver ações 

reais efetivas”. Por esse motivo, “[...] uma teoria é prática quando materializa, 

por meio de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, como 

conhecimento da realidade ou antecipação ideal da transformação. 

 

Segundo o autor uma teoria é prática quando materializa, logo as ações desenvolvidas 

em sala de aula estão imbuídas de conhecimentos nelas objetivados, refletindo com isso no 

pensamento, na consciência e nas próprias ações que permite ao residente interpretar a realidade 

em que está inserida de forma científica e na dialética a transforma.     

 No segundo indicador são destacados versa sobre as dificuldades enfrentadas pelas 

colaboradas que voluntariamente participaram do Programa Residência Pedagógica. Vejamos 

como se deu a inserção de Ademilza (2021) no Residência.     

 
Quando[...]entrei[...]participava do estágionão obrigatório [...] ganhava uma bolsa de 

R$ 940[...]quando [...] resolvi participar do Residência[...] sabiaqueo dinheiro 

ajudava muito[...]ia [...]fazer falta, mas era uma coisa que eu precisava buscar [...] 

porque eu queriaessa formação pra mim. Queria essa experiência até encontrar ainda 

mais na profissão que eu quero exercer. 
[...]por maisque[...]tenha participado do estágio não obrigatório[...]não estava frente 

de uma sala de aula , [...]não planejava [...]era  meio que uma expectadora [...]não 

exercia nenhum papel pedagógico ali [...] 
 [...]eu participei do estágio não obrigatório como eu já falei anteriormente. Na 

primeira escola que eu atuei como auxiliar de sala [...]na segunda escola que eu, 

infelizmente, fui transferida  eu fui para escola e assim a gente  não convivia com 

asprofessoras, a gente não participava das reuniões diretamente de planejamento [...] 

 

Os relatos destacados sinalizam que mesmo participando de um estágio remunerado ela 

foi afetada negativamente, pois na condição de auxiliar de sala de aula não exercia nenhum 

papel pedagógico, não participava dos planejamentos com as professoras esses foram alguns 

dos motivos que levaram a colaboradora a participar do Programa Residência Pedagógica. 

 Quando Ademilza (2021) relata que precisava buscar [...] porque eu queriaessa 

formação pra mim. Queria essa experiência até encontrar ainda mais na profissão que eu 

quero exercer a fala  revela o desejo que ela tinha de se encontrar na profissão  e participar do 

Programa Residência Pedagógica seria uma oportunidade  para isso acontecer. Nesse 

sentido, inferimos que mesmo participando dos estágios obrigatório e remunerado esse 

encontro com a profissão ainda não tinha acontecido o que nos gerou algumas inquietações: 

tantos e quantos alunos terminam a graduação em Pedagogia sem estarem certos de que querem 

exercer a profissão docente. Quantos professores se frustam no início da carreira docente ao se 

depararem com a realidade de sala de aula. Será que já não está na hora de (re) pensar a 

formação oferecida pelos cursos de Pedagogia?  Ademilza (2021) esclarece que 

[...] resolvi participar do Residência[...]sabiaqueo dinheiro ajudava muito[...]ia [...]fazer 

falta   para a colaboradora a sua formação era tão importante que perpassava a necessidade de 

ter uma remuneração, percebemos isso, pois ela saiu de um estágio remunerado para ser 
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voluntária,  mas conjecturamos que foi uma decisão difícil a ser tomada, pois na condição de 

estudante universitária teria que depender dos pais para arcar com as despesas de deslocamento, 

compra de livros ou apostilas, participação em eventos, dentre outras necessidades que 

envolvem o financeiro. No terceiro indicador as colaboradoras retratam as dificuldades de 

cumprir a carga horária de 440h. Ademilza (2021) relata sobre o desafio da carga horária, 

vejamos: 

 
[...]Assim, eu fiquei bastante contente, [...]me senti bastante contemplada 

com a versão que eu participei. [...] Não é uma carga horária fácil de ser 

cumprida, principalmente pra mim que eu entrei já no último ano.[...] foi 

meio que uma correria, para que eu conseguisse cumprir essa carga horária, 

mas eu não mudaria não[...] 

 

A fala da colaboradora nos faz entender que a carga horária se tornou, ainda mais, difícil 

de ser cumprida, pois ela estava no último período do curso de Pedagogia, por isso afirma “foi 

meio que uma correria” e havia uma rigidez no cumprimento dessa carga horária, caso ela não 

cumprisse ou desistisse do programa não teria direito ao certificado de participação e se as 

bolsistas abdicassem perderiam as bolsas e não receberiam os certificados. Para Ademilza 

(2021) o Programa Residência Pedagógica se constituiu como uma afetação positiva, pois 

mesmo enfrentando os desafios para cumprir a carga horária ela não a mudaria e 

compreendemos a sua fala quando ela retrata as contribuições do Programa, veja: [...] veio 

acrescentar [...]na minha formação, enxergar mais a escola, ter mais experiência 

[...].Entendemos, portanto, que a carga horária não foi um impeditivo na sua formação, mas que 

ela gerou oportunidades para a colaboradora experienciar e entender o funcionamento da escola, 

a realidade escolar essas e outras aprendizagens foram construídas com base nas vivências no 

contexto escolar. A escola, portanto, passa a ser uma mediadora na formação da residente.

  O quarto indicador revela as significações que foram sendo constituídas pela 

colaboradora que pode vivenciar o Residência nas turmas da Educação Infantil. Sobre a 

participação na UEI, Maria (2021) relata:   

 
Achei incrível como foi dito também que eu pude participar da UEI na 

educação infantil que poucos programas tem a educação infantil é... que tem 

educação infantil para ser atuado[...].   
[...]os residentes[...]alternavam as salas de aula, para[...]contemplar todas, 

todos os ensinos, de todos os anos que a escola disponibilizava.   

  

Na primeira fala, a colaboradora demonstra uma certa emoção ao participar de um 

programa formativo com a Educação Infantil para ser atuado e percebemos que a configuração 

do Programa possibilitou a alternância em todas as salas da UEI, dessa forma entendemos que 

o RESPED se constituiu como um programa formativo diferenciado de articulação teórico-

prático, pois a colaboradora e os demais residentes tiveram a oportunidade de observar e 

desenvolver ações pedagógicas em todas as salas da UEI. Sobre as observações nas salas de 

aula, Maria (2021) relata que:  

 
[...] essa questão maior de conhecer mesmo todas as professoras, de como 

cada uma trabalhava para poder formar o meu jeito, o meu modo de 

trabalhar [...].   

 

No relato da colaboradora podemos entender que as professoras da UEI se tornaram 

mediadoras no processo de construção da identidade docente, veja o que Maria (2021) diz “para 

formar o meu modo de trabalhar”. Nessa perspectiva, a observação nas salas de aula gerou 
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possibilidades de reflexão sobre a forma de trabalhar das professoras para formar o modo de 

trabalhar da colaboradora.        

 Aguiar; Ozella (2013, p. 302) explicam que “[...] o homem, ser social e singular, síntese 

de múltiplas determinações, nas relações com o social (universal) constitui sua singularidade 

através das mediações sociais (particularidades/circunstâncias específicas)”. Para os autores, a 

relação do homem com o meio é determinada pelos diferentes tipos de mediações. De modo 

que o homem isolado, além de não conseguir interagir ele não se constituirá como um ser 

humano, porque é na relação com o outro que ele se humaniza. O quinto indicador, intitulado a 

experiência foi a maior afetação esse indicador vai mostrar as significações constituídas pelas 

colaboradoras ao vivenciarem o cotidiano da escola. Sobre a experiência no RESPED. Maria 

(2021) afirma que:  

 
[...]essa edição eu gostei muitoe até indiquei muito também.Tive a minha 

experiência e passei[...]para os outros, porque muitos também tem esse 

medo, esse receiode participar de programas [...] eu pude ver que foi uma 

das melhores escolhas que eu fiz durante a graduação. 

 

 O que nos chamou atenção na fala da colaboradora foi o seguinte trecho: eu pude ver 

que foi uma das melhores escolhas que eu fiz durante a graduação essa afirmação nos gerou 

dúvida, por isso perguntamos por que participar do Residência foi uma das melhores coisas que 

ela fez na graduação. A mesma respondeu: “tive a oportunidade desfazer mais 

questionamentos e buscar respostas” a partir dessa colocação indagamos que tipo de 

questionamentos e respostas ela conseguiu obter. Vejamos o que Maria (2021) respondeu: 

 
[...]dúvidas durante a graduação, sobre o curso de Pedagogia em si, a 

profissão, como professora[...]tinha dúvidas de como era, justamente 

trabalhar dentro de uma sala de aula e principalmente [...] de uma escola 

pública[...] eu só tinha mais contato com redes privadas. 

 

Os relatos da colaboradora nos faz compreender que participar do RESPED foi uma das 

melhores coisas que ela fez durante a graduação, porque teve a oportunidade de experienciar a 

sala de aula de uma escola pública por um maior período de tempo, já que foram 100 (cem) 

horas de regência, pois como ela afirma: “eu só tinha mais contato com redes privadas”. 

 Nesse sentido, Maria (2021) foi significando a sua atuação no Residência e acreditamos 

que possibilitou o (re)significar dos conhecimentos e atitudes sobre o fazer docente, uma vez 

que estava imersa no contexto escolar público que era objeto de interesse da colaboradora.

  Nessa perspectiva, concordamos com Tardif (2008, p.241) quando diz: “o 

principal desafio para a formação de professores, nos próximos anos será o de abrir um espaço 

maior para os conhecimentos práticos dentro do próprio currículo”. Apesar de ser uma citação 

de 2008, ainda percebemos a necessidade de uma formação em que esteja imbricada a teoria e 

prática e dessa forma os licenciandos possam construir saberes docentes que são tão necessários 

no exercício da sua futura profissão.     Já o sexto indicador versa 

sobre as significações constituídas pelas colaboradoras sobre os encontros semanais na 

UERN.  Sobre esses encontros, observe as falas das colaboradoras: 

 
[...] encontrávamos nas reuniões [...]para discutir o que foi feito [...] então é 

um pouco cansativo [...]esse ponto teórico, mas [...]acho que é justo, é 

importante que participamos. (ADEMILZA, 2021) 
[...]era muito significativo ter esses momentos se não tivesse[...] a gente ia 

tá lá apenas colocando em prática algo que a gente fizessesem ressignificar 

nada e sem significar também[...]não teria muito sentido. (MARIA, 2021) 



 

 

 

104 

 

             Os trechos destacados nos faz entender que os encontros semanais foram bastantes 

significativos, pois elas tinham a oportunidade de discutir as ações desenvolvidas em sala de 

aula, bem como ouvia os compartilhamentos de ações de outros residentes compreendemos, 

portanto, que esses momentos eram de variadas e ricas experiências compartilhadas que 

contribuíam para a qualificação e formação de todos os envolvidos, pois além dos residentes 

tinham os preceptores e coordenadores com experiência em sala de aula.                                        

 O último indicador desse núcleo discorre sobre as contribuições do RESPED para as 

práticas profissionais das egressas. Vejamos o que relata as colaboradoras: 

 
[...] como eu no Residência fazia parte da Educação Infantil 

[...]inicialmente fui chamada para trabalhar na educação infantil 

[...](MARIA, 2021) 
[...] no outro dia [...] disseram que[...]iria assumir uma sala do Ensino 

Fundamental aí eu endoidei [...]passei tanto tempo [...]significando, 

ressignificando meus saberes [...]na educação infantil e agora eu ia lidar 

com ensino fundamental. (MARIA, 2021) 
Muitos relatos de residentes que estavam [...]no Ensino Fundamental se 

adequaram a minha sala de aula [...]trabalhei até algumas práticas 

pedagógicas de residentes lá na sala de aula [...] (MARIA, 2021) 
Pude trazer também os conhecimentos do Residência, porque[...] do Ensino 

Fundamental então com a troca de conhecimentos, com as conversas, com 

os diálogos que a gente teve durante o Residência Pedagógica [...] pude me 

aproximar mais, relembrando tudo isso que era visto, tudo isso que foi 

tratado [...]e trazendo para a minha sala de aula. (MARIA, 2021) 
Contribui ainda, porque[...]participei do projeto Reforço que era 

direcionado para alunos com dificuldades tinha toda uma metodologia 

diferenciada para atender a eles   hoje eu utilizo algumas dessas práticas 

com os meus alunos da aula de reforço. (ADEMILZA, 2021)    
 

 As colaboradoras reconhecem a importância do Residência Pedagógica para a sua 

constituição, significando como um diferencial para a sua formação pessoal e profissional. 

Maria (2021) relata a oportunidade profissional que teve, pois como ela participava do RESPED 

na Educação Infantil foi convocada, inicialmente, para trabalhar nessa etapa da educação 

básica, mas ela acabou assumindo uma sala de aula no Ensino Fundamental, o que foi bastante 

desafiador, pois como ela afirma: [...]passei tanto tempo[...]significando, ressignificando 

meus saberes[...] na educação infantil e agora eu ia lidar com ensino fundamental.  Quanto 

a professora Ademilza (2021), as vivências na escola com o projeto Reforço contribuíram para 

as práticas profissionais dela enquanto professora de aula de reforço. Maria (2021) se sentiu 

desafiada quando assumiu uma turma do Ensino Fundamental, mas ela relata a importância do 

Residência Pedagógica nesse processo, pois nos encontros semanais  havia a mistura dos 

residentes que participavam da Educação Infantil  com os residentes do Ensino Fundamental, 

ou seja, era uma formação coletiva que se baseava na interação com o outro, por isso havia 

momentos de trocas de conhecimentos, diálogos o que favoreceu a construção de novos 

conhecimentos que ela pode fazer uso na sua sala de aula não na condição de aluna, mas de 

professora titular de uma turma.  Para Vigotski (1998, p. 61):  

 
A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores seria 

impossível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes biológicas, e de 

seu arranjo orgânico. As raízes do desenvolvimento de duas formas 

fundamentais, culturais, de comportamento, surge durante a infância: o uso de 
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instrumentos e a fala humana. Isso, por si só coloca a infância no centro da 

pré-história e do desenvolvimento cultural. 

 

 A partir da abordagem do autor é possível observar que ele não nega o aspecto biológico 

do indivíduo, mas é na interação social que ele se desenvolve, ou seja, a partir da interação com 

os diferentes sujeitos que se estabelecem processos de aprendizagem e, consequentemente o 

aperfeiçoamento de suas estruturas mentais superiores. Concomitante a essa abordagem, 

Barbosa (2011, p. 23-24) esclarece que: “a aprendizagem se desenvolve através das interações 

sociais, já que o ser humano é uma síntese de múltiplas determinações, transformando e sendo 

transformado pelos inúmeros processos de desenvolvimento que compõem essas relações”.

 Para a autora o processo de aprendizagem do indivíduo está diretamente relacionado 

com as interações que ele mantém com o outro e nesse sentido as vivenciadas no RESPED 

foram bastante significativas, pois os residentes estabeleceram relação com os sujeitos da 

instituição escolar, bem como com os participantes do programa, constituindo vivências, 

saberes, conceitos e favorecendo a confiança nas práticas profissionais. No próximo tópico 

apresentaremos as nossas considerações finais. Por meio das interpretações e sínteses realizadas 

nesse núcleo, apreendemos que a configuração do Programa   Residência Pedagógica contribuiu 

na formação das residentes de forma significativa, na medida em que essa formação perpassou 

a Universidade e oportunizou as residentes a vivenciarem a escola em sua totalidade e nessa 

perspectiva elas puderam significar a teoria por meio da observação e das ações desenvolvidas 

na escola e nesse movimento elas puderam construir saberes necessários para a sua constituição 

pessoal e profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Programa Residência Pedagógica se constitui como um programa formativo 

diferenciado de articulação teórico-prático, pois possibilitou a imersão das residentes ainda na 

graduação no contexto escolar, abrangendo, inclusive, uma Unidade de Educação Infantil e na 

oportunidade, as residentes alternavam as salas de aula da UEI, contemplando todas as salas. 

Podemos dizer que foi um período enriquecedor para a formação das colaboradoras, pois elas 

puderam observar as diversas formas de trabalhar das professoras e mediante as mediações 

históricas, sociais e culturais as colaboradoras foram constituindo um novo sentido sobre a 

atuação na Educação Infantil. Os encontros semanais também foram mediadores constitutivos 

na formação das residentes, pois havia estudos, compartilhamentos das experiências 

vivenciadas na escola, permitindo que a problematização das práticas fosse discutida 

coletivamente. Dessa forma, esses momentos e a ações realizadas na escola contribuíram para 

as residentes vencerem os medos e as incertezas sobre o fazer pedagógico na sala de aula 

tornando-as mais seguras durante as práticas pedagógicas enquanto professoras, podemos assim 

dizer que o Programa Residência Pedagógica contribuiu, efetivamente, para a prática 

profissional das residentes. Desenvolver essa pesquisa foi importante, pois me possibilitou 

trabalhar com uma proposta teórica-metodológica complexa que vai além do que é dito pelos 

sujeitos, perpassando o aparente o que me fez senti desafiada, pois até então tinha desenvolvido 

pesquisas com metodologias simplórias. Outro fator importante foi perceber que o Programa 

Residência Pedagógica tem produzido novas significações na formação dos futuros professores 

e na condição de preceptora que fui e de professora que sou me sinto participe dessa nova 

constituição docente. Publicizar parte dessa pesquisa sobre o Programa Residência Pedagógica 

é de fundamental importância, pois como é um programa recente, na UERN, os estudos sobre 

ele ainda são insipientes mesmo com um alto potencial formativo, pois o RESPED tem 

estreitado as relações entre a Universidade e a Escola, ensejando a ressignificação dos saberes 
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docentes, isso porque a Educação é um processo construído e que vai além da 

instrumentalização técnica de ensino. 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo socializar parte dos resultados de uma pesquisa sobre 

as significações de egressos acerca da docência. Alicerçada na Psicologia Sócio-

Histórica, utilizamos Vigotski e seus colaboradores. Como instrumento para a 

produção das informações utilizamos a entrevista reflexiva (SZYMANSKI) e para 

análise das informações produzidas adotamos a proposta dos núcleos de significação 

(AGUIAR E OZELLA; AGUIAR; SOARES e MACHADO). Durante o desenrolar 

desta pesquisa é presente algumas categorias que perpassam todo o trabalho. São elas: 

historicidade, atividade, mediação, pensamento e palavra, sentidos e significados. A 

partir das análises levantamos 62 pré-indicadores, aglutinamos esses pré-indicadores 

em 13 indicadores que por fim, 03 núcleos de significação. Trazemos aqui a 

interpretação de apenas um núcleo “Ser professor: entre encantos e desafios”. Esse 

núcleo traz as significações sobre docência como uma profissão desafiadora, ao 

mesmo tempo que é encantadora e importante para uma sociedade, o professor 

carregado de sentimentos e emoções é levado a conduzir o seu trabalho da melhor 

maneira possível, deixando de lados suas afetações para não interferir no modo de ser 

do aluno, o que constitui-se como um trabalho árduo e pesado, além das 

especificidades que surgem no dia a dia do exercício docente, tudo isso soma-se a 

responsabilidade que a docência assume na formação integral do cidadão. 

Consideramos ser essa uma pesquisa que trará significações relevantes aos 

professores sejam eles da educação pública ou privada, bem como um olhar perspicaz 

para a formação inicial ofertada nos cursos de licenciaturas e a pensar à docência de 

maneira singular, refletindo seu papel na formação do sujeito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Docência; Formação; Cidadão 

 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 A docência é uma profissão socialmente construída nas relações estabelecidas entre as 

pessoas, são relações de cunho histórico, cultural e social. É uma profissão que possui 

intencionalidade, como uma de suas especificidades, que necessita da articulação de vários 

saberes para constituir essa intencionalidade, é também uma atividade que exige formação 

permanente. Diante disso, o professor é o responsável por desenvolver a docência e nisso lidar 

com as complexidades existentes nesse processo. 

 Mediante essa compreensão, desenvolvemos esse trabalho na intenção de socializar 

parte dos resultados da pesquisa que teve como objetivo aprender as significações constituídas 

sobre docência por duas professoras egressas de licenciaturas, provocando uma visibilidade de 

como esses profissionais veem a docência em seus cursos e de como elas tem significado o 

exercício dessa prática e do processo formativo.  
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Para tanto, as significações que aqui trazemos, são fruto das análises interpretativas 

realizadas quando da constituição dos núcleos de significação, enquanto proposta metodológica 

utilizada em nossa pesquisa de mestrado. Assim, partilhamos as interpretações de um núcleo 

de significação. 

Para efeito didático, esse trabalho está organizado em partes: considerações iniciais; 

apresentamos o objetivo, objeto e organização do trabalho; o desenvolvimento através da 

apresentação dos indicadores que formaram o núcleo, a interpretação de cada um deles, a fala 

das colaboradoras intercaladas a teoria; por último, trazemos as considerações finais e as 

referências utilizadas. 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO NÚCLEO DE SIGNIFICAÇÃO: SER PROFESSOR: 

ENTRE ENCANTOS E DESAFIOS 

 As constituições presentes nesse núcleo de significação, versam sobre as significações 

da totalidade do que é ser professor. Através das vivências na docência, as colaboradoras 

significaram o ser professor, trazendo os encantos e desafios da profissão. Vejamos o quadro: 

 
Quadro 1 – Constituição do Núcleo de Significação 

NÚCLEO INDICADORES 

SER PROFESSOR: ENTRE 

ENCANTOS E DESAFIOS 

Ser professor: profissão desafiadora, encantadora e 

importante. 

Professor, ser humano versus trabalho árduo, pesado. 

Vivenciando à docência: alunos fora de faixa, 

comportamentos diferentes, falta de espaço físico. 

Responsabilidade na formação integral do cidadão. 

Crescimento, evolução, transformação: pontos positivos da 

docência. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 

Esse núcleo de significação foi constituído a partir de cinco indicadores: Ser professor: 

profissão desafiadora, encantadora e importante; Professor, ser humano versus trabalho árduo, 

pesado; Vivenciando à docência: alunos fora de faixa, comportamentos diferentes, falta de 

espaço físico; Responsabilidade na formação integral do cidadão; Crescimento, evolução, 

transformação: pontos positivos da docência. Vale ressaltar, que para formação desses 

indicadores foi necessário a aglutinação de vinte e um (21) pré-indicadores.  

Trazemos aqui a análise realizada conforme o núcleo, para tanto ilustramos as 

interpretações com algumas falas das professoras colaboradoras, as quais são tratadas por 

nomes fictícios, sendo elas Constância e Resiliência. 

O indicador – ser professor: profissão desafiadora, encantadora e importante, 

revela as significações de docência como a “profissão mais importante”, ao mesmo tempo 

revela a contradição de que o envolvimento do dia a dia do professor o distancia da busca por 

outras conquistas e realizações.  

 Vejamos as falas:                                       

 

[...] o ser professor é uma profissão desafiadora e ao mesmo tempo 

encantadora [...] (RESILIÊNCIA, 2021). 

[...] eu acredito que é uma profissão, a mais importante porque a partir da 

nossa profissão professor, que a gente forma todas as outras 

(RESILIÊNCIA, 2021). 
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[...] me sinto realizada enquanto professora, eu gosto do que eu faço, 

embora como eu disse seja muito árdua, um trabalho muito pesado, mas 

assim, eu me sinto realizada na minha profissão, agora falta mesmo só passar 

no concurso, que acho que isso ia me tornar mais realizada ainda 

(CONSTÂNCIA, 2021). 

 

As falas das colaboradoras trazem à docência enquanto uma profissão, a “mais 

importante” dentre tantas, por ser a base formativa para as demais profissões, através da 

profissão professor, se “forma todas as outras”. O ser professor carrega em si a especificidade 

de ser uma profissão que enfrenta desafios, por exemplo: é um “trabalho árduo e pesado”, diz 

Constância, ao mesmo tempo se sente “realizada” profissionalmente, gosta do que faz, não nega 

os desafios existentes, e acrescenta ser a conquista em concurso, um motivo que a tornaria mais 

realizada ainda.  

 Para ajudar na compreensão sobre os encantos e desafios do ser professor, trazemos 

Gatti (2019, p.41) ao falar como se estabelece o exercício da docência: 

 
O exercício da docência é um trabalho complexo, realizado com e sobre 

pessoas, com suas finalidades, intencionalidades, formas de engajamento, 

prescrições, programas. É uma ação baseada em vínculos, e a formação para 

este trabalho também é complexa. 
 

Nesse sentido, vemos que a fala das colaboradoras evidencia o trabalho da docência ou 

o ser professor em um exercício difícil, carregado de complexidades. Essa compreensão 

corresponde com Gatti (2019), de que a docência enquanto profissão, se constitui e é realizada 

por pessoas, as quais são singulares, e apesar de serem diferentes, no campo da profissão 

professor, mantêm um único propósito que é a continuidade do processo de ensino – 

aprendizagem. A docência se estabelece nas relações sociais, culturais e históricas e por ser 

mediado nessas relações, o processo formativo também é complexo e dinâmico.  

Mediante as falas, inferimos que as significações das colaboradoras foram constituídas 

através das mediações que permeiam a prática delas enquanto professoras, tendo em vista as 

especificidades do exercício exigir muito do professor, tendo que trabalhar bastante para dar 

conta de tudo, isso torna a profissão “árdua”, por isso há significações quanto ao ser 

“desafiadora”.  

Dessa forma, compreendemos que as significações aqui reveladas evidenciaram uma 

contradição ao tratar à docência como uma profissão encantadora e importante ao mesmo tempo 

ser desafiadora. Uma profissão constituída nas relações humanas carrega em si as marcas das 

lutas e vitórias historicamente vividas pelo povo, essas marcas perpassam o pessoal e o 

profissional, são determinações da realidade da profissão em sua totalidade. Pois, “[...] o 

homem se constitui historicamente enquanto homem, por meio da transformação da natureza, 

em sociedade, para produção de sua existência”. (GONÇALVES, 2007, p. 38-39) 

Há que considerar o processo da docência em si, onde, como, quando e com quem, 

nenhuma etapa pode ser vista isoladamente e por conseguinte, no decorrer do processo há 

desafios, por exemplo: ser uma base formativa sólida e eficiente, evitar que as dificuldades 

afetem negativamente a identidade profissional, administrar o trabalho intenso com outras 

realizações (por exemplo, aprovação em um concurso e pós-graduação a nível de mestrado).  

O professor antes de exercer determinada função, ele é um ser humano carregado de 

subjetividades e essas subjetividades são determinações constituídas em sua historicidade. Na 

docência, muitas vezes o professor precisa fazer renuncias porque a profissão exige: tempo, 

dedicação, conhecimento, teoria, prática, além da vida pessoal que também é constituinte desse 

processo, então sempre haverá essas contradições, porque faz parte da indissociabilidade entre 
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o pessoal e o profissional. O professor sendo professor, ele continuará sendo pai, mãe, filho, 

amigo, ser político, cidadão etc., o ser professor traz as significações decorrentes da 

dinamicidade em que a profissão constitui e é constituída.  

Nesse contexto, as determinações resultantes dos processos históricos, sociais e 

culturais são fundamentais para compreendermos as revelações do próximo indicador, quanto 

a figura do professor que se constitui humano frente ao seu trabalho. 

 O indicador – professor, ser humano versus trabalho árduo, pesado, é um 

complemento do indicador anterior, este revela as subjetividades do professor enquanto ser 

humano em relação ao exercício do seu trabalho. 

Os discursos das colaboradoras, dizem que: 

 
[...] todos nós como seres humanos, a gente tem uma personalidade, a gente 

tem os desejos, tem sentimentos e quando você se torna docente, você às vezes 

precisa compreender o lado do aluno (RESILIÊNCIA, 2021). 

 
[...] como ponto negativo de todos esses anos trabalhando, é que o professor, 

ele tem um trabalho muito árduo, é um trabalho muito pesado a gente 

trabalha muito e não descansa nem nos momentos de folga 

(CONSTÂNCIA, 2021). 
 

Constância, ressalta mais uma vez o trabalho do professor como “árduo” e “pesado”, 

pois há uma carga de trabalho grande e até nos momentos de folga precisa trabalhar para suprir 

a demanda. Já Resiliência, revela o lado humano do ser professor, como a personalidade, os 

desejos, os sentimentos e como isso afeta os momentos de compreender o aluno. 

As falas revelaram as exigências, demandas e especificidades do trabalho do professor 

como determinações que exigem um esforço a mais, em virtude disso o professor continua 

trabalhando todo o tempo, mesmo sem querer, porém, precisa mostrar resultados, por trás de 

tudo, há cobranças de um sistema que nem sempre compreende as diversas situações e 

necessidades do ensino. Algumas das demandas extra classe do professor são: os planejamentos 

de aulas, as formações e aperfeiçoamentos, avaliações internas e externas, enfim, tudo isso 

exige o que somente o horário de aulas não consegue suprir.  

Resiliência, traz o perfil do professor enquanto ser humano carregado subjetivamente 

por determinações que as vezes precisam ser negadas para não afetar o jeito de ser do aluno. 

Sabemos que toda profissão possui suas burocracias, na docência temos um sistema que exige 

demais do professor, como se o mesmo fosse uma espécie de máquina, as vezes acaba anulando 

valores e caráter que são essenciais ao ser humano em qualquer esfera que ele atue. 

Em consonância a esse perfil do professor frente a sua prática docente traduzidos nas 

falas das colaboradoras, Gatti (2019, p. 41) corrobora ao dizer: 

 
Estudos relativos às práticas docentes em seu campo de realização mostram 

que este trabalho envolve aspectos subjetivos em maior grau do que outras 

profissões, pois se realiza por meio de relações e processos de 

intercomunicações pessoais, grupais e institucionais por longo período, em 

que intersubjetividades se cruzam, e seus resultados no conjunto formativo 

alcançado não podem ser traduzidos em efeitos ou medidas muito objetivas 

havendo sempre um certo grau de incerteza associado a essa atividade.  

 

 Compreendemos que a prática docente se constitui em um processo onde está contido 

aspectos subjetivos em maior proporção do que outras profissões, isso se deve ao fato de ser 

uma profissão desenvolvida através de diversas relações sejam elas: pessoais, grupais ou 

institucionais, por meio dessas relações as intersubjetividades (pessoais e as produzidas em 
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grupo) se intercalam e como resultado da formação, há sempre incertezas, não podendo tecer 

medidas objetivas. 

 Nesse sentido, consideramos que a docência se constitui em um movimento dialético e 

dessa forma as colaboradoras significaram a prática docente, enquanto um trabalho denso, 

exigente, essa cobrança afeta o lado subjetivo do professor, tendo que negar algumas 

subjetividades para não afetar o aluno. Esse ponto de vista das colaboradoras foi obtido 

principalmente, a partir das experiências que vivenciaram em sala de aula, tendo que partilhar 

conhecimentos, formar opiniões e construir fontes de aprendizagem. 

 Daí, compreendemos a importância, necessidade e a responsabilidade que os cursos de 

licenciaturas assumem, em ofertar uma grade curricular que contemple as necessidades da 

formação, que sejam cursos alicerçados na tríade: ensino, pesquisa e extensão. Vemos ainda, 

como é imprescindível a oferta de bolsas de iniciação a docência, como também de pesquisa e 

extensão e a relevância do estágio supervisionado, essas oportunidades possibilitam aos alunos 

mais experiência e saberes. 

 Sendo assim, inferimos que a totalidade do ser professor apresenta encantos e desafios 

como mostramos no indicador anterior e se complementa nesse indicador, ao trazer diante das 

revelações das colaboradoras, o quanto esse conjunto engloba o lado pessoal e profissional do 

professor. Nesse contexto, o professor significa a síntese do seu trabalho como algo denso e 

intenso, que perpassa o espaço da sala de aula enquanto local de trabalho, se entrelaçando na 

vida particular, afetando assim o lado afetivo, como a personalidade, sentimentos e desejos.  

 A prática docente permite ao professor diversas vivências, que nos fazem compreender 

como a totalidade da docência se constitui em um processo complexo e dinâmico. Portanto, o 

pessoal e o profissional estão intrínsecos, ambos se constituem no mesmo sujeito, são assim 

uma unidade dialética. Dessa forma, o indicador seguinte, revela as significações quanto as 

vivências na docência. 

 Compondo esse núcleo, trazemos o indicador – vivenciando à docência: alunos fora 

de faixa, comportamentos diferentes, falta de espaço físico, este revela as significações 

quanto as vivências da prática docente e suas principais especificidades. 

 Para tanto, vejamos as falas: 

 
[...] na sala de aula a gente tem alunos com faixas etárias diferentes, porque 

tem aqueles alunos fora de faixa que já tem bem 18, 19 anos e estão ali com 

alunos de 13, 14 anos, são temperamentos diferentes, comportamentos 

diferentes, tem gostos diferentes (RESILIÊNCIA, 2021). 
 

[...] a questão do material, a nossa área sofre muito, porque não tem espaço 

físico nas escolas, não tem material suficiente (RESILIÊNCIA, 2021). 

 

 As professoras, especialmente Resiliência falou como ela tem vivenciado à docência 

em sua prática, enquanto professora de Educação Física. E no campo que atua, há algumas 

dificuldades em especifico, como por exemplo: salas de aula com muitos alunos, esses possuem 

idades diferentes, o que provoca uma dinamicidade de sentimentos, comportamentos e atitudes; 

como sua área de trabalho desenvolve a prática esportiva necessita de espaço físico e materiais 

adequados, nesse aspecto as escolas são carentes, segundo relata. 

Para Gatti (2019), a heterogeneidade cultural e social dos sujeitos no processo de 

aprendizagem é importante na configuração da qualidade educacional. Pois essas diferenças 

dos estudantes, requer uma diversificação nas práticas, metodologias, tudo isso possibilita 

novas aprendizagens. O conhecimento é concebido diferentemente, cada sujeito tem sua 

maneira de aprender.  
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Então, para Resiliência, essa heterogeneidade se constitui como um desafio que ela tem 

vivenciado na prática, por não ser fácil administrar essas situações em sala de aula, no entanto, 

compreendemos que o trabalho docente vai sempre se deparar com esses comportamentos, pois, 

como o professor possui o eu pessoal carregado de subjetividades, o aluno também possui, faz 

parte da constituição enquanto ser humano. 

As interpretações nos levam a compreender as diferentes significações da docência a 

partir do momento que passamos a enxergar de dentro da profissão, pois, na graduação se tem 

uma significação ainda inicial, mas, ao possuir certa experiência, enxergamos de maneira 

diferente, porque a vivência inicial nos possibilita um olhar mais atento. Foi assim que a 

colaboradora visualizou as especificidades existentes no campo da prática, como: salas de aula 

com diferentes faixas etárias, comportamentos, temperamentos e gostos, carência de material e 

espaço físico.  

Para Gatti (2019, p. 41), os maiores desafios da profissão professor são:  

 
a) pensar a formação dos alunos/estudantes compreendendo contextos 

específicos e diversidades, considerando aspectos do desenvolvimento 

cognitivo, social e emocional desses alunos/estudantes e os conteúdos a serem 

ensinados; b) integrar formação teórica com práticas sociais e educacionais – 

criar mediações autorais, de forma consciente e clara; c) integrar fundamentos 

da educação e dos processos de aprendizagem às metodologias e práticas 

educacionais, de modo consciente dominando os conhecimentos de sua 

profissão; d) utilizar formas de comunicação didática levando em conta os 

novos meios tecnológicos presentes na vida social; e) valorizar o 

compartilhamento e o trabalho coletivo. 

 

 Compreendemos o quanto os desafios são constantes na docência, todos os dias o 

professor precisa mediar estratégias de ensino, em um ambiente com múltiplas subjetividades, 

cada sujeito vem de um contexto especifico, onde as estratégias de ensino devem alcançar a 

aprendizagem de todos, respeitando os aspectos do desenvolvimento cognitivo, social e 

emocional, esse se constitui um dos principais desafios do professor. Embora, tenha outros 

desafios, como unificar os conhecimentos teóricos com a vivência de práticas sociais e 

educacionais e unir a esse processo os fundamentos da educação, bem como, manter uma boa 

comunicação com os alunos de forma leve e didática, valorizando ainda os meios tecnológicos 

que fazem parte do novo contexto de vida social e por último, valorizar o trabalho coletivo e 

sua importância na profissionalização docente. 

Em síntese, as falas que constituem esse indicador evidenciam que as significações da 

professora, especificamente Resiliência, quanto a atividade docente, foram constituídas 

também mediante as vivências da prática, foi durante esse processo que ela atribuiu sentido ao 

que faz. 

 Portanto, como Resiliência ministra aulas de Educação Física no ensino fundamental 

maior, seu público é de adolescentes e jovens, então a realidade revelada é mediada pelas 

vivências, são as significações que ela constituiu de acordo com as determinações do processo 

de ensino – aprendizagem. Ela significou esse processo trazendo as dificuldades que enfrenta 

no fazer pedagógico, como a diversidade que existe em sala de aula e a carência física para o 

desenvolvimento das práticas esportivas. Entendemos que essas significações são inerentes a 

atividade do professor e são produto de determinações históricas, sociais e culturais. 

Entrelaçado a tudo isso, o próximo indicador revela a responsabilidade que o professor assume 

na formação humana e cidadã dos sujeitos. 



 

 

 

114 

O indicador – responsabilidade na formação integral do cidadão, revela a totalidade 

da atividade docente, trazendo através da fala da colaboradora a responsabilidade que o 

professor assume na missão de educar.  

 As falas ilustram bem: 

 
[...] a gente é responsável, principalmente, pela parte, não só a parte de 

colocar aquela outra pessoa, o cidadão, para o mundo do trabalho, porque 

eu acredito, sim, é importante a gente preparar aquela pessoa que está ali, 

para o mundo do trabalho, mas principalmente, para que aquela pessoa seja 

um cidadão de bem, e que tenha valores e caráter (RESILIÊNCIA, 2021). 

 
[...] o sistema exige muito, principalmente da formação competente do 

trabalhador, como se fosse uma máquina e esquece, as vezes, a parte de 

sentimentos e formação humana, que no meu ponto de vista, eu acho muito 

mais importante do que ser só aquela formação voltada para o trabalho 

(RESILIÊNCIA, 2021). 

 

Os apontamentos da colaboradora dizem respeito a responsabilidade do professor na 

preparação do aluno para o mercado de trabalho, não desconsiderando a importância dessa 

formação, ela salienta também a necessidade de uma formação humana, que dê importância aos 

valores e caráter do sujeito. 

 A professora colaboradora atribuiu à docência o sentido de uma profissão que carrega 

em si a responsabilidade pela formação integral do sujeito – o aluno. Essa formação integral 

diz respeito não somente a aprendizagem dos conteúdos disciplinares necessários para a 

continuidade das séries, mas também a formação e constituição de valores, vistos por ela como 

essenciais para o aluno ser um cidadão de bem. Para Gatti (2019, p. 41) “sua atuação envolve 

construir ambiências de aprendizagem e prover formação em valores, atitudes e relações 

interpessoais na perspectiva de criar possibilidades e potencialidades para se viver bem e de 

forma digna”. Então, a atuação do professor é de fato mais ampla e a promoção por valores e 

atitudes éticas e morais são parte do processo de formação do sujeito, onde muitas vezes, essa 

formação humana é esquecida em decorrência das exigências do sistema que visa somente a 

formação mercadológica e a escola acabam perpetuando essa ideia. 

 Ibiapina (2006, p. 59) reflete que a docência é: “[...] a atividade desenvolvida pelo 

professor, de forma interativa, autônoma e intencional [...] tem a finalidade de mediar 

aprendizagens e educar para o exercício da cidadania [...]”. Dessa forma, consideramos 

importante a preocupação da professora com a formação humana dos seus alunos, essa 

formação cidadã também é necessária para o desenvolvimento deles no mercado de trabalho, e 

a docência enquanto atividade social assume essa tarefa de mediar as diversas situações de 

aprendizagem em um contexto histórico e cultural, educando os cidadãos para o convívio no 

trabalho e nas diversas esferas da sociedade. 

 Para somar ao raciocínio da docência enquanto atividade mediada, trazemos Aguiar 

(2007, p. 102): “O homem, ao internalizar alguns aspectos da estrutura da atividade, internaliza 

não apenas uma atividade, mas uma atividade com significado, como um processo social que, 

como tal, é mediatizado semioticamente ao ser internalizado”. Assim, o conhecimento é 

mediado aos alunos e cada um vai internalizar aquilo que aprendeu, ou seja, o desenvolvimento 

das funções psíquicas superiores se dá pela internalização do que foi produzido no coletivo, 

ora, os alunos estruturam psicologicamente a síntese das mediações coletivas. 

 Tecendo compreensões acerca desse indicador, inferimos que ele revela a preocupação 

da colaboradora com a formação humana dos alunos, ela compreende que esses aspectos são 

indispensáveis para a formação de cidadãos de bem. O ser professor enquanto atividade social 
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carrega essa responsabilidade em meio a um sistema opressor e exigente, que visa somente o 

produto, não considera a relevância do processo para obtenção do resultado final. Só que na 

educação, as sementes são plantadas hoje pra colhermos os frutos depois, é um processo a longo 

prazo. 

 Em síntese, esse indicador trouxe as significações da totalidade do ser professor, está 

presente as mediações que fizeram a colaboradora atribuir sentido a responsabilidade que tem 

e a importância que assume na formação integral do cidadão. Para concluirmos esse núcleo, o 

próximo indicador revela os aspectos positivos da docência, já que anteriormente vínhamos 

revelando os desafios. 

 O último indicador que compõem este núcleo é – crescimento, evolução, 

transformação: pontos positivos da docência, revela as afetações positivas da docência em 

relação ao ser professor.  

 Vejamos alguns trechos: 

 
[...] à docência ela tem um grande significado, não só para o meu 

crescimento pessoal, mas também por a gente puder interferir e ajudar as 

outras crianças aprenderem (CONSTÂNCIA, 2021). 

 
[...] quando estou dando aula, eu vejo em pontos positivos a evolução das 

crianças (CONSTÂNCIA, 2021). 

 
[...] eu fico muito feliz às vezes quando eu vejo um aluno se transformando 

como ser humano, se tornando uma pessoa melhor, a partir do dia a dia e do 

contato que tem com a gente na sala de aula (RESILIÊNCIA, 2021). 

 

 Diante dessas falas, pudemos ver quanto o exercício da docência se torna gratificante 

para as colaboradoras, elas se sentem bem em poder ajudar as crianças, ver o crescimento das 

mesmas, é um trabalho colaborativo, de trocas de aprendizagem, essa mediação também 

contribui para o crescimento pessoal das docentes. 

Essas falas revelam o quanto as colaboradoras acham significante o crescimento e 

evolução da aprendizagem dos alunos, para elas isso é algo gratificante, é um ponto positivo 

que a docência traz para a constituição do ser professor, é um motivo de crescimento também 

pessoal, porque o professor vai aprendendo e ressignificando sua prática no dia a dia com o 

aluno, é um processo de aprendizagem mútuo. 

 O processo de interpretação desse núcleo, nos levou ao entendimento de que o ser 

professor ou ser docente, enquanto há quem não considere como profissão, as colaboradoras 

dessa pesquisa atribuem o sentido de profissão e a mais importante, pois assume uma 

responsabilidade significativa na vida do professor e do aluno como envolvidos no processo de 

aprendizagem. A docência é vista por elas, como um serviço árduo e pesado, ao mesmo tempo 

que desencadeia diversos pontos positivos como por exemplo o crescimento (professor, aluno).  

Trazendo mais especificamente pro campo da Psicologia Sócio-Histórica e da presença 

das categorias dentro da totalidade do objeto, conseguimos notar que elas perpassam todo o 

contexto da pesquisa, como: a mediação está contida na relação das colaboradoras com o aluno, 

é um processo de mediação do ensino aprendizagem e através desse que elas significam como 

gratificante; a docência é uma atividade mediada e toda atividade por ser social precisa de 

organização e essa é a parte árdua segundo as professoras, são essas significações do ser 

professor que foram constituídas mediante as vivências pessoais e profissionais. 

Inferimos que as colaboradoras foram afetadas positivamente pelo envolvimento da 

profissão, a docência possui bastante sentido na vida delas pois permitiu o crescimento e 

amadurecimento pessoal e profissional, bem como o processo de evolução dos alunos quanto a 
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aprendizagem e ao humano, esses aspectos constituem a felicidade delas na docência, não 

percebemos arrependimento com a escolha delas, pelo contrário, são reconhecedoras dos 

desafios, das obrigações do professor, mas a todo momento demonstraram empenho e 

dedicação para vencer esses desafios. Assim como, o professor é afetado pela dialética do 

ensino – aprendizagem, os alunos também são afetados pelo jeito de ser do professor que 

convive muito tempo com eles. Freire (1996, p. 13) diz: “Quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém”. É justamente 

assim, no processo dialético em que o professor media as situações de aprendizagem (o ensino), 

ele também aprende com os alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das interpretações e sínteses tecidas, vimos como o ser professor se constitui uma 

profissão com muitos desafios, haja visto ser fruto da relação entre pessoas com diversas 

subjetividades, ela é encantadora porque propicia o conhecimento dentro do processo de ensino-

aprendizagem, é importante, pois, se constitui a base para a formação das demais profissões. 

O ser professor, enquanto ser humano que carrega em si particularidades, desejos e 

emoções é confrontado com o professor e o seu trabalho, que as vezes precisa negar seu “eu” 

para não influenciar na maneira de ser e agir do outro, que é o aluno, esse fator se constitui 

como um dos desafios da profissão. 

A docência ou ser professor, é uma profissão que constantemente lida com desafios, 

principalmente na prática, são questões que muitas das vezes perpassam a autonomia do 

professor, necessitando de um fazer coletivo para buscar soluções para esses desafios, há essas 

demandas especificas, mas que possibilitam significações diante do posicionamento frente a 

elas. 

O professor é responsável pela formação do aluno, não somente a mediação na busca 

pelos conhecimentos, habilidades e conteúdo, mas também pela formação integral. Essa 

formação é aquela voltada para os aspectos ligados a ética, aos valores e a consciência cidadã 

dos alunos. 

Através da docência, o professor cresce enquanto pessoa e profissional ao passo que 

contribui com a evolução e transformação dos alunos, esses são alguns dos pontos positivos 

que a docência tem possibilitado as nossas colaboradoras. 

Esse núcleo revelou as significações que as professoras constituíram diante das 

vivências da prática docente. Essas vivências afetaram o ser professor e fizeram elas atribuírem 

sentidos ao que exercem. Esses sentidos foram construídos principalmente, a partir do momento 

que as colaboradoras começaram a atuar e conhecer melhor as especificidades da profissão, 

viram tanto os desafios como os encantos do ser professor, e mediante a essa totalidade são 

pessoas realizadas profissionalmente.  

Portanto, mediante as significações constituídas pelas professoras nesse núcleo e das 

vivências apresentadas por elas, fomos afetados pela maneira e a importância de como a 

docência é abordada, pelo sentido e valor que a profissão assume na vida delas, pela forma que 

lidam com os desafios e fazem deles aprendizados, enfim, tudo que elas revelaram condiz 

também com as nossas vivências em sala de aula, se assemelha com traços da formação inicial 

e assim somos conduzidas a fazer dessas reflexões um novo caminho, com um novo olhar para 

esta profissão significativa, encantadora e complexa que a docência. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo compreender os afetos constituídos pelos 

sujeitos   através do globalístico, dessa forma as discussões nos ajudam a compreender 

como o globalismo afeta as relações constituídas considerando o processo histórico, 

social, cultural, político, econômico, os impactos da nova forma de viver, sentir, 

produzir, bem como as relações nas quais se estabelecem e refletem no mundo global. 

Trazendo como problema de pesquisa a seguinte questão, como o sistema global pode 

afetar a constituição do sujeito? O interesse em desenvolver a pesquisa se deu por 

meio das discussões da disciplina educação e cidadania, percebendo que o processo 

de cidadania também se dá por uma tomada de consciência, crítica reflexiva da 

formação humana. O trabalho tem cunho qualitativo, bibliográfico, utilizamos 

categorias de análise, sentido, significado e afetividade a luz da psicologia Sócio-

Histórica. Durante a produção de conhecimento utilizamos de alguns autores como 

Canclini (2003), Ianni, (1999), Aguiar, Ozella, (2006), Debord, (2003), Santos, (2001) 

sua importância dar-se por meio dos diferentes aspectos da vida, no âmbito 

acadêmico, profissional e social, tendo em vista que todos que se propõem a ler esse 

trabalho tem a possibilidade de ampliar suas perspectivas parir das discussões 

elucidadas. A importância em desenvolver essa pesquisa produz significações 

positivas contribuindo na tomada de consciência da educação para cidadania, fazendo 

novas inferências, inter-relações com aspectos teóricos metodológicos, discutindo 

sobre assuntos que versa sobre situações vivenciadas no cotidiano mediante o mundo 

do globalismo onde afetam tais relações seja direta ou indiretamente. Nessa 

perspectiva, a globalização tem um sistema de alcance maior, controlando a produção 

econômica. Segundo Canclini (2003)  redesenha a forma geográfica, cultural da vida, 

ou seja, o modo de viver e pensar hoje, logo passa a não existir, pois as transformações 

ocorrem desenfreadamente, tudo se apaga  move-se no piscar de olhos, os espaços e 

tempos ganham uma identidade homogenia, pois suas ideologias e interesses tornam 

maiores que a dignidade humana, ou conceitos como liberdade, heterogeneidade não 

são mais respeitados, apenas o poder, consumo, produção onde as subjetividades são 

afetadas negativamente, gerando um homem no qual ele mesmo não tem poder sobre 

si. Discutindo acerca das categorias teóricas e metodológicas, trazemos aqui um pouco 

do conceito de afetações, compreendendo que ela permeia todas as relações hora de 

maneira positiva, ou negativa, produzindo assim sentidos que refletem a partir das 

vivencias e afetações recebidas, fazendo associação com o globalismo percebe-se que 

os sentidos a vida mudaram, isso foi fruto de afetos, que identificam a natureza 

humana, se o capitalismo é visto como negativo para uma pessoa, quer dizer que essa 

afetação provocou sentimentos ruins, outro exemplo é a falta de liberdade, essa 

necessidade de sentir-se livre e não poder, pois há muitos aspectos que o prendem, 

esse sujeito passa também a ser afetado de maneira negativa, gerando significações 

em sua constituição.  
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INTRODUÇÃO  
  

O presente trabalho tem por objetivo compreender os afetos do processo globalístico na 

constituição do sujeito. Dessa forma, as discussões irão voltar-se em compreender como o 

globalismo afeta a constituição considerando o processo histórico, social, cultural, político, 

econômico, os impactos da nova forma de viver, sentir, produzir, bem como as relações nas 

quais se estabelecem e refletem no mundo global. Trazendo como problema de pesquisa a 

seguinte questão: como o globalismo pode afetar a constituição do sujeito em relação a 

formação humana?  Essa pergunta norteara as reflexões que serão desencadeadas ao longo do 

estudo apresentado.  

A globalização vem crescendo e se potencializando tornando-se uma preocupação 

quando pensamos os processos de constituição do homem, pois todas as áreas da vida humana 

tomaram uma nova roupagem, saindo do controle, a produção, o mercado e os meios de 

produção estão reconfigurando a identidade e subjetividade do ser, refletindo nos processos 

civilizatórios e determinado parte desse ser. Para realizar uma crítica a essa discussão serão 

utilizadas as categorias de analise : sentido, significado e afetividade vinculadas a psicologia 

Sócio-Histórica que subsidiarão as interpretações do fenômeno estudado, na busca de explicitar, 

construir saberes referentes a essa discussão.   

O interesse em desenvolver a pesquisa se deu por meio das discussões advindas da 

disciplina Educação e Cidadania, do Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio 

Grande, percebendo que o processo de cidadania também se dá por uma tomada de consciência, 

critica reflexiva dos processos de formação humana. Desse modo reconhecendo que o a 

globalização tornou-se um instrumento também da constituição do homem pois infere nas 

relações com ele mesmo, o mundo e as pessoas, suas necessidades anseios e modo de agir.  

O trabalho tem cunho qualitativo, bibliográfico e alguns pressupostos da psicologia 

Sócio-Histórica. Sua relevância dar-se pela proposta de estudarmos diferentes aspectos da vida, 

no âmbito acadêmico profissional e social, tendo em vista que leitores que tenham acesso a esse 

trabalho possam ampliar suas perspectivas a partir das discussões elucidadas, gerando 

inquietações, reflexões que podem ajudar a entender os processos, implicações que  refletem 

através do crescimento global em que os mais atingidas é a cultura de massa tornando a 

propagadora e consumidora   dos meios de produção, e a própria está sendo manipulada como 

massa de obra por meio do capitalismo.  

A importância em desenvolver essa pesquisa no âmbito dessa temática diz respeito a 

possibilidade de leitores produzir significações que possa ampliar a produção de conhecimento 

e reflexão crítica a respeito de compreender os afetos do processo globalístico na constituição 

do sujeito, considerando o processo histórico, social e cultural, os impactos da nova forma de 

ser, viver e produzir no mundo atual.  

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa vigente tem como cunho metodologia bibliográfica, qualitativa, bem como 

alguns pressupostos da psicologia Sócio-Histórica. Para tanto, utilizamos para a produção de 

conhecimentos alguns autores como CANCLINI (2003), IANNI, (1999), AGUIAR, OZELLA, 

(2006), DEBORD, (2003), SANTOS, (2001) para fundamentar as colocações fomentadas ao 

longo do estudo.  

A metodologia adotada, da pesquisa bibliográfica, nos ajuda a conhecer um número de 

diferentes trabalhos, autores, com particularidades diversas, auxilia no levantamento de 

estudos, ressignificando as produções mediante as observações realizada na leitura de outras 

produções, contribuindo para a produção cientifica, numa multiplicidades de áreas do 

conhecimento, produzindo informação com maior longevidade, revelando pesquisas, sejam elas 
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mais antigas ou recentes,  promovendo oportunidades para os pesquisadores e a comunidade 

como um todo. Segundo Treinta, Filho, Anna, Rabelo (2011, p. 509) aponta que:  

 

Sendo assim, o estudo bibliográfico busca identificar o que foi  produzido de 

conhecimento pela comunidade científica sobre esse tema e, ao mesmo tempo, 

avaliar as principais tendências da pesquisa sobre ele. Parte do princípio de 

que, ao iniciar-se uma nova pesquisa acadêmica, tudo o que está sendo 

discutido, publicado e gerado de conhecimento nessa linha de pesquisa deve 

ser mapeado para a construção do conhecimento a ela relacionado. 

 

No que se refere à bibliografia, nela pode indicar o nível das produções, os contextos 

que refletem as pesquisas, o pesquisador pode investigar de diversas formas, realizando 

trabalhos com diferentes estruturas formativas, cada um com seu papel significativo em que ao 

mesmo tempo que vai a fontes, elabora novas, sempre tendo um acervo que está em constante 

movimento. Isso demonstra que a pesquisa é valorizada, pois muitas pessoas podem ter acesso 

ao conteúdo desenvolvido através delas, assim o compartilhar de informações fortalece o 

ambiente acadêmico, profissional, mas também social.  

 Segundo Neves (1996) dentro desta perspectiva acerca da pesquisa, sendo ela de punho 

qualitativa colabora no campo cientifico, pois tem uma flexibilidade, detalhando as 

investigações, tornando um processo mais rico, pois aborda os diferentes campos, aspectos 

sociais, culturais, valores, crenças, as complexidades das relações, as causas, efeitos, que se 

entrelaçam na formação humana, propicia uma menos rigidez, mas dentro dos critérios 

cientificistas, ela permite uma abordagem criativa, já que há mais possibilidades de como 

realizar a pesquisa, nesse sentido a pesquisa qualitativa elabora outros meios e caminhos para 

o pesquisador aprender melhor seu objeto de estudo.  

Existem vários tipos de pesquisa qualitativa, na qual tem maior complexidade, considera 

a subjetividade, objetividade, se diferencia de outras técnicas, pois traduz dados qualitativos, 

analises e reflexões, afastando-se de limites e dados quantitativos, não que os demais não sejam 

importantes, são apenas diferentes e ambos contribuem nas investigações, porém alguns com 

maior campo de possibilidades do que outros. 

 Expandindo as falas mencionados, segundo Aguiar, Machado, (2016, p. 263) podemos 

ainda trazer um pouco da Sócio-Histórica, pois muitas das articulações foram vislumbradas a 

partir dessa metodologia que traz uma concepção de homem para além do imediato, ela 

interpreta o indivíduo em sua totalidade, complexidade, singularidades, buscando evidenciar a 

natureza biológica, mas social que se constitui coletivamente, assim o homem aprende, 

compartilha, produz significações, afetos, vivencias e experiências, que se foram ao longo da 

história, identificando sua personalidade, fruto de todas as atividades produzidas nas relações 

formadas. Compreendendo que as relações estão sendo mediadas pelos instrumentos, pessoas 

e que as transformações estão no movimento de ida e vinda, nessa ótica, nada é simples de ser 

analisado, pois as partes constitutivas acrescentam fontes para se investigar e entender como o 

sujeito se constitui.  

 

AMPLIANDO AS DISCUSSÕES 

Incialmente, discutiremos o conceito de globalização, numa perspectiva de um sistema 

de alcance maior, que controla a produção econômica. Segundo Canclini (2003) redesenha as 

formas geográficas, cultural da vida, ou seja, o modo de viver e pensar hoje, logo passa a não 

existir, pois as transformações ocorrem desenfreadamente, tudo se apaga e move-se no piscar 

de olhos, os espaços e tempos ganham uma identidade homogenia, pois suas ideologias e 

interesses tornam maiores que a dignidade humana, ou conceitos como liberdade, 
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heterogeneidade não são mais respeitados, apenas o poder, consumo, produção onde as 

subjetividades são afetadas negativamente, gerando um homem no qual ele mesmo não tem 

poder sobre si. Segundo Ianni (1999, p.53) afirma que:  

 

A cidade global pode ser considerada um momento excepcional um momento 

excepcional a realidade social, uma síntese privilegiada do encontro da 

geografia e a história, uma formação sociocultural em que grande parte da 

vida social aparece de forma particularmente desenvolvida, acentuada, 

exacerbada. Na cidade pode encontrar-se as manifestações mais avançadas e 

extremadas das possibilidades sócias políticas, econômicas e culturais do 

indivíduo e coletividade. Aí florescem experimentos de todos os tipos, 

compreendendo científicos, filosóficos, e artísticos, que podem se tornar 

patrimônio de todo mundo.  

 

 Mediante a fala do autor, pode se identificar que as cidades globais são possibilidades 

diversas em que podem utilizar capacidades econômicas, políticas, artísticas, religiosas, entre 

outras, elas se desenvolvem dentro do processo global, articulada de interesses de produção de 

bens, serviços, que podem ser locais, regionais, ou mundiais, suas características particulares 

vão identificando tais cidades, não se reduzem as funções de produção. Utilizam de diferentes 

formas de desenvolver o mercado, fortalecendo o capitalismo, que é o propulsor da expansão 

das cidades globais. Também ganham sua força com as tecnologias, as telecomunicações, 

aumentando a velocidade e acesso de informações, fazendo do sistema capitalista global e 

sólido, principio organizador da globalização das cidades. 

A matéria  e a produção  está ultrapassando a vida, as relações, o consumo e a 

necessidade produz e se materializa na historias, através dos sentimentos, emoções, no trabalho, 

assim  ocorre um mapeamento e estratégias pensadas, elaboradas para utilizar das metrópoles 

ou megalópoles, este sendo o lugar centralizador da produção econômica, política, pois é lá 

onde encontra-se uma maior quantidade de pessoas que irão consumir o que as grandes 

potencias desejam, dessa forma as cidades globais como são conhecidas tendo o objetivo 

ampliar, expandir o mercado, dominando e controlando boa parte da economia, algumas dessas 

cidades são citadas pelo Ianni (1999) entre elas estão Tóquio, Los Angeles, São Francisco, 

Miami, Nova York, Londres, Paris, Randstadt, Frankfurt, Zurique, Caioro, Bangcoc, 

Cingapura, Hong Kong, Cidade do México e São Paulo, essas são algumas dentro muitas 

responsável pelo exploração mais efetiva do mercado.    

Ainda conforme Ianni (1999) as consequências para a vida dos sujeitos são brutais, pois 

a desigualdade social, se fortalece, tendo em vista que as  cidades mundiais, ou globais, utilizam 

de salários baixos, trabalhadores desqualificados, discrepâncias salariais  entre homens e 

mulheres, poucas oportunidades de acesso aos produtos, crescimento dos guetos, assim 

como  subclasses, discriminação de gênero, raça, cor, sexo, formando uma sociedade que pouco 

consegue sua subsistência, criando uma consciência que desqualifica a qualidade de vida, assim 

como desumanizando, em virtude de um poderio que sempre deseja mais. 

Segundo Harvey (1994) o capitalismo acaba dominando os espaços a economia, se 

utilizando de instrumentos como a tecnologia, suas inovações, seu foco é o  lucro e acumulação 

de bens, o trabalho é o meio mais eficaz de controle e conservação pra o alcance dos objetivos 

do mercado, a sociedade está em torno do capital, pois ele move a sociedade tornando essencial 

sua concepção,  todos que não concordam com esse modo, fica segregado de viver o 

“desenvolvimento” defendido e apoiado por seus representante, colaboradores privilegiados, 

enquanto a grande parte da população sofre pelo cenário caótico que vem sendo grado.  

O globalismo traz um ideal de que ao longo do desenvolvimento econômico as pessoas 

poderão fazer uso de produtos, recursos, porém na realidade é que as pessoas não tem acesso, 
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são fonte de suor da própria produção, mas não tem os recursos financeiros necessários  para 

obter tais produtos, a cultura de massa é  quem realiza o trabalho árduo e não usufrui dos 

poucos  benefícios, gerando lucro para o grandes empresários e a desigualdade  ganha forma 

para os proletariados que por fezes não tem consciência  das formas de opressão e escravidão 

que se reconfiguram ao longo da história.  

Um dos problemas que deve ser refletido é a criação das subclasses elas tomam 

proporções nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, esses trabalhadores não 

vivem em boas condições de trabalho, com salários baixos, poucos recursos, se submetendo a 

dinâmica capital e negando suas reais necessidades que estão para além de apenas 

sobreviver,  se faz necessário salientar que é necessário  mais do que subsistência, também deve 

se reconhecer a importância do lazer, liberdade,  do descanso e salário digno, onde a prioridade 

é viver a essência de ser homem, onde o trabalho e consumo se tornam lugar de liberdade e não 

de prisão ou alienação, viver relações que se constituam não pelo poder, mas pela essência de 

ser humanos. No que tange as discussões de Ianni (1999, p. 61) quando declara que:  

 

[...] a subclasse forma-se no âmbito do desemprego estrutural. Na época que 

se desenvolve novas tecnologias de produção com base na eletrônica 

informática, robótica, compreendendo inclusive a flexibilização dos processos 

produtivos ocorre todo um rearranjo da força de trabalho, preparada para 

atuar, para atuar, sob as ovas condições, técnicas e organizatórias do processo 

produtivo, e declina a demanda, de força de trabalho, não qualificado ou 

semiqualificada [...]. 

 

Com o avanço das tecnologias, e as criações a forma de produção mudou e com isso 

gera novas exigências para o mercado, grande parte da população não tem qualificação e mão 

de obra especializada, dessa forma a necessidade de trabalhar em condições difíceis, pois sua 

formação não atende à demanda  do sistema global,  assim os trabalhadores tem poucas 

opções  limitando-se a papeis degradantes, alimentando o sistema econômico e sendo excluído 

dos processos democráticos, tendo sua  autonomia, liberdade, reduzidas, tornando-se 

mercadoria diante das injustiças sociais, retroalimentando os objetivos do capitalismo e sendo 

reduzidos por meio do jogo de interesses individuais., deixando grande parte da população à 

mercê do sistema egocêntrico.  

O modo de vida determinado pela globalização disfarça a realidade vivida por muitos, 

fazendo da experiência um ambiente desconhecido pelos próprios que o constitui, o homem não 

percebe a sua alienação, ele está imerso nesse ciclo que o prende, a razão, bem como a opinião 

critica reflexiva está sendo sufoca pelo excesso de trabalho e atividades da rotina que retiram a 

oportunidade de romper e lutar, resistir contra o capitalismo, e as implicações que ele 

desenvolve através da globalização e excessos do meios de produção.  

Conforme as discussões a cima, as mudanças e avanços mudaram os sentidos e 

significados em todos os âmbitos da vida, dos sujeitos as principais mudanças refletidas nas 

relações sociais, afetando negativamente a condição de homem, lugar, tempo, espaço, a história 

como um todo, nesse modo a globalização além de trazer inovações trouxe em si diversas 

formas de polarizar, ultrapassando fronteiras, atingindo o campo dos grandes centros de 

urbanização do pequeno ao grande empresário, gerando conflitos, correlações de forças e mais 

divisão de classes.  

Perante o que estamos debatendo acerca do globalismo pode considerar vem gerando 

na vida do sujeito, gerando afetações que são expressas através de ações objetivas, subjetivas 

na identidade humana, modificando sua subjetividade e significações, em virtude da 

polarização em todos as particularidades dos processos de desenvolvimento do mundo global, 

dentro desta prisma a metodologia da psicologia Sócio-Histórica tem como princípio 



 

 

 

123 

compreender em sua totalidade, reconhecendo as mediações  que o compõem, as relações, 

validando os aspectos emocionais, sócias, culturais, históricos que constitui o sujeito, onde o 

homem se constitui no meio, mas também e constituído por ele, assim tudo que o cerca no 

âmbito social, infere em processos internos, sempre no movimento mediante diálogos intenso, 

externos da natureza humana. A partir desse olhar pode se expor que Aguiar, Machado (2016, 

p. 265) Declara em sua fala: 

 

O sujeito, na Psicologia Sócio histórica, é compreendido como aquele que se 

constitui na relação dialética com o social e a história. Nesse sentido, há 

necessidade de entender a relação entre a história de cada um, aquela que é 

diretamente experimentada pelo sujeito individual e a história social, do 

mundo. Por isso, na busca por produzir conhecimento sobre a realidade e o 

sujeito [...].  

 

De acordo com  fala mencionada, a psicologia Sócio-histórica busca entender o sujeito 

no mundo no qual ele vivencia, a realidade que o marca, as relações que se estabelece com os 

outros, com ele mesmo, sempre no movimento dialético, conforme ele vai se desenvolvendo o 

mundo também no qual rodeia, gerando sentidos, significados que foram sua identidade como 

ser, assim, o globalismo e a relação que os homens vivenciam afeta de maneira singular cada 

homem, pois eles são distintos, plurais, e podem reagir e sentir as diferentes situações, ou até 

mesmo realizar atividade com percepções diversas sobre o mundo e a forma que é afetado por 

ele.  

Se pensarmos um pouco iremos perceber que  as tecnologias, os modos de consumir e 

produzi, as novas criações de cidades, empresas e trabalho provocaram significações na história 

de vida do sujeito,  o que se pensava antes agora possui um novo sentido, pois o homem teve 

que mudar, adaptar-se e reconstituir-se em meio ao processo de globalização, também algo que 

marca a subjetividade é a forma arbitraria de pensar um ser que está a serviço do produto e não 

ao contrário, todas essas maneiras afetou sua atividade e consciência, determinado uma outra 

identidade, personalidade humana global. Dessa forma, para entender melhor o conceito de 

sentido e significado iremos explanar como são conceituadas.  

Para esclarecer melhor as discussões foram elencadas três categorias sentido, 

significado e afetividade que perpassara as discussões, elas fazem parte da metodologia 

adotada, a Sócio-Histórica, buscando melhor explicitar os fenômenos na aproximação e 

interpretação. Conforme Aguiar (2001) elas promovem as reflexões na busca sair dos limites 

do imediato, auxiliando o processo investigativo além do falado, procura elucidar o contexto, 

as relações, emoções, valores, no movimento do dito e do não falado pelo sujeito.  

De acordo com Aguiar, Machado, (2006, p. 265) “Os Sentidos constituem uma 

articulação particular de eventos psicológicos realizada pelo sujeito em sua relação com o 

mundo”. Conforme a fala abordada, os sentidos são particulares e vivenciados por cada sujeito 

de maneira diferente, não seguem um padrão homogêneo, é a interpretação das articulações, 

relações das histórias vividas, a forma como se inter-relaciona com o mundo nas diferentes 

formações, marcas subjetivas, intimas, que se exprimem através da palavra, atividade, da 

objetividade, identificando sua trajetória marcando os outros e sendo afetado por eles. Contudo, 

perceber os sentidos na perspectiva globalística é entender que cada homem se vê de maneira 

única, alguns podem achar algo positivo, enquanto outros podem considerar consequências 

graves, dolorosas, refletindo no modo como pensa e vive as vivencias e experiências das 

afetações negativas ou positivas que se constituem.   

Mediante as discussões apresentadas é necessário salientar a categoria significado, que 

se relaciona com os sentidos, pois ela reflete esse movimento, dialogo, dos sentidos atribuídos, 

por conseguinte os significados se restringem a capacidade interpretativa, eles se diferenciam 



 

 

 

124 

dos sentidos, são amplos, porém ambos são significativos e formam o par dialético que contribui 

para observar e apresentar os fenômenos. A partir das colocações de Vigotisky (2001) apud 

Aguiar, Ozella (2006, p. 226) 

 

 O significado, no campo semântico, corresponde às relações que a palavra 

pode encerrar; já no campo psicológico, é uma generalização, um conceito. 

Na verdade, o homem transforma a natureza e a si mesmo na atividade, e é 

fundamental que se entenda que esse processo de produção cultural, social e 

pessoal tem como elemento constitutivo os significados. Dessa maneira, a 

atividade humana é sempre significada: o homem, no agir humano, realiza 

uma atividade externa e uma interna, e ambas as situações (divisão essa 

somente para fins didáticos) operam com os significados.  

  

Falar de significado é evidenciar a forma mais concreta da expressão, uma delas é a 

palavra, assim como o que o homem produziu ao longo do tempo, sempre na relação subjetiva, 

os significados tem um papel mais fixos, menos mutável. Dentro desta ótica, como mencionado 

o significado sempre está sendo significado na relação entre objetivo e subjetivo, eles constitui 

a atividade humana, social, cultural, no campo da materialidade da vida, formando 

significações, fazendo uma articulação com o globalismo, ele é próprio significado, a palavra e 

representação geral, porém ele é carregado de sentido que variam de um para outro, com seus 

olhares  singulares sobre o seus efeitos na constituição do eu.,  no capitalismo o produto é o 

material, atribuído por alguns como essencial, já para outra pessoa como um recurso 

desnecessário para si.  

Ainda discutindo acerca das categorias teóricas e metodológicas, trazemos aqui um 

pouco do conceito de afetações, compreendendo que ela permeia todas as relações hora de 

maneira positiva, ou hora de maneira negativa, produzindo assim sentidos que refletem as 

vivencias e afetações recebidas ao longo da vida. Numa aproximação com o globalismo 

percebe-se que os sentidos da vida mudaram, isso foi fruto de afetos, que identificam a natureza 

humana, se o capitalismo é visto como negativo para uma pessoa, quer dizer que essa afetação 

provocou sentimentos, ruins, outro exemplo seria a falta de liberdade, essa necessidade de 

sentir-se livre e não poder pois há mitos aspectos que o prendem, esse sujeito passar também a 

ser afetado negativamente, no que se refere a uma ação positiva, quando o mesmo sujeito 

consegue através da sua luta e resistência, ser resiliente, ter consciência do seu contexto, 

enfrentar e superar a luta de classe, isso demonstra que ele sofreu afetos  positivo, que  o marca 

gerando significações e afetações que reconfiguram, refletem na  constituição do mesmo. 

Usando a explicação de Bock (2011,p.82)  ela discute que a afetação potencializa ou diminui a 

capacidade do ser, ou seja, a depender da forma como o sujeito apreende as situações vai refletir 

nos afetos, na forma como ele compreende o mudo, as coisas ao seu redor, essa fala reafirma 

as discussões a cima, reveladas, por isso que pé necessário reconhecer que há multiplicidade de 

reações e que variam de uma pessoa para outra, sejam elas afetos, sentidos,, subjetividade, 

dentre outras categorias que não  serão  trabalhados nesse resumo.  

Afunilando os diálogos acerca da temática abordada trazendo um pouco das reflexões 

do texto sociedade do espetáculo de Debord (2003) ele aborda que o espetáculo é o sentido da 

pratica total da formação econômica-social, o seu emprego do tempo. E o momento histórico 

que nos contem. Assim pode indicar que a vida está perdendo o sentido essencial, ela está 

voltada para um espetáculo que produz a história que deseja através de sujeitos que estão 

inseridos no contexto que maquia a realidade, nesse sentido, a pratica total da formação está 

sempre no mesmo objetivo, a produção dos bens e serviços, as pessoas estão no espetáculo 

comandado pelo capitalismo, e as próprias acabam se tornando o ponto articulador da forma de 

consumir a imagem colocada,  por tantos meios como pelas transnacionais, cidades mundiais, 
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a própria televisão, fortalecendo o sistema que muitas vezes ao olhar direto parece não ser 

invencível,  no entanto,  na direção das discussões, conhecimento e resistência pode ser possível 

as mudanças significativas. 

Ainda conforme Debord (2006) a ideologia é a base do pensamento de uma sociedade 

de classes, no curso conflituoso da história.  Dentro desta fala, entende-se que a ideologia vai 

delimitando seus espaços e tempos dentro das classes sociais, provocando seus critérios, limites 

e possibilidades. Ela a responsável por implantar o modo de pensar, vestir, falar, portar-se, 

porém se torna perigosa quando penetra na liberdade humana, no próprio processo constitutivo, 

pois define o autorizar e desautorizar do ser, polarizando todos os espaços e dessa forma o 

homem se perde dele mesmo, diminuindo a potência do agir sobre o meio, gerando sentidos e 

significados que pouco o permite sair do lugar de exaustão no qual tão facilmente o sistema o 

enquadrou.   

Diante do cenário Santos (2001) declara que  o sistema global na verdade se enquadra 

como uma fábrica de perversidades, onde o homem cada vez mais está sendo diminuído, 

gerando a pobreza, fome, exploração, educação sucateada, pouco tempo e mais trabalho, isso 

vai gerando desapropriação do pertencer, ao lugar, de si, do outro, do nós, gerando um  vírus 

que contagia toda uma sociedade e as gerações presentes, futuras,  a história da humanidade 

passa então a se resumir de complexidades,  problemas sem soluções, gerando um lado sombrio 

pois a subjetividade está se perdendo  desse reconhecer do homem tornando apenas um 

instrumento de trabalho, e a pessoa que está nele esta  apagando-se com tantas transformações 

que reforçam os afetos negativos do mundo cruel, conhecido como globalismo. Talvez alguns 

achem exagero, mas para outros é apenas uma realidade duramente vivenciada. 

 

CONSIDERAÇÕES  

Diante do exposto, podemos elucidar que o globalismo traz mais consequências do que 

meios positivos para a sociedade como um todo, que os mais afetados são mais pobres, que a 

produção só cresce enquanto o sujeito fica à mercê do sistema global, no qual os grandes 

empresários se tornam poderosos e influenciadores dos processos ideológicos, refletindo nas 

significações na formação humana, social, cultural.  

Dentro deste prisma, se faz necessário mais discussões como essas na busca de trazer 

provocações que possam afetar e potencializar ações, realizando mudanças micros e macros, 

mesmo com as dificuldades e limitações existências. É na luta diária que se conquista espaços, 

oportunidades de modificar mesmo que discretamente, tudo começa a partir de uma decisão 

consciente, respeitosa, humanizadora, fomentando saberes e compartilhando com todos, por 

isso que as produções tem um papel importante de democratizar o conhecimento através de 

escritas que nos levem a ir além do imediato, observável. 

Construir e desconstruir é tarefa árdua, mas a educação e a cidadania nos ajudam nesse 

aspecto de um olhar global, onde podemos deixar de ser massa colaborativa, para protagonizar 

espaços democráticos, livres, significativos, pensando no coletivo, mas reconhecendo que a 

resistência muitas vezes acontece de maneira individual, no entanto é necessário esperança, 

vontade e apoiar-se mesmo com os poucos recursos ou pessoas, gerando novas significações eu 

impulsione as mudanças necessárias  

O globalismo produz e expande os meios de produção, mas o homem está sempre se 

recriando, se constituindo, e isso nos motiva a saber que ainda é possível criar caminhos 

diferentes dos quais o capitalismo, junto a suas forças proveram, a sempre um lugar, ou um 

pequeno grupo, e um universo, como também fronteiras que se atravessam tornando-se uma 

força que pode ser universal e impulsionadora que constituam   novas histórias, sentidos e 

afetos.  
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A HISTORICIDADE DE UMA MESTRANDA: mediações constitutivas para a 

definição do seu objeto de estudo 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo refletir as mediações constitutivas da definição 

do meu objeto de estudo, Teve sua origem na proposta de trabalho final da Disciplina 

de Educação e Cidadania, disponibilizada no curso de formação de mestrado em 

educação no Programa de Pós-graduação- POSEDUC, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte. Está fundamentado nos pressupostos teóricos metodológicos da 

Psicologia Sócio-histórica (Vigotski e colaboradores). Com base nas categorias 

historicidade e mediação, irei refletir sobre os processos que muito contribuíram na 

definição do meu objeto de pesquisa. Como mediações constitutivas do meu objeto, 

reflito sobre os momentos de discussões durante as aulas remotas, as leituras 

individuais e coletivas, os fichamentos dos textos, minhas anotações, os conteúdos 

teóricos da disciplina de Educação e Cidadania, o diário de pesquisa. Todos esses 

processos densos de idas e vindas, na realização do trabalho de estado da arte, através 

das buscas em periódicos e de rever o que foi escrito no meu diário de pesquisa, até o 

momento, vem potencializando a minha decisão por estudar sobre “As significações 

dos professores a cerca da sua atividade nos processos de letramento”. Desde a minha 

entrada venho constituindo novas significações, resultando em um processo de 

mudanças graduais inerentes ao meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Recomendo esse exercício de reflexão e escrita a outras pessoas que desejam fazer 

um mestrado. A escrita e a publicação sobre as mediações constitutivas da 

historicidade dos mestrandos sobre a delimitação do objeto de estudo para outras 

pessoas faz com que tomemos consciência do nosso processo de desenvolvimento, 

bem como do processo de pesquisa. Acredito que a divulgação desse trabalho poderá 

contribuir para que pessoas possam também problematizar o seu encontro com o seu 

objeto de pesquisa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Historicidade; Mediações; Objeto de estudo 

 

 

INTRODUÇÃO 

A escolha do tema de pesquisa é o primeiro passo rumo à construção e desenvolvimento 

do trabalho de uma mestranda. No entanto, essa não é uma tarefa fácil de resolver, 

especialmente quando se trata de pessoas com uma experiência no universo que vai estudar. A 

própria literatura ilustra como um dos momentos cruciais de uma pesquisa, pois demanda 

tempo, dedicação, horas de reflexão, o que caracteriza uma identificação do pesquisador com 

uma proposta em que se disponha a realizar. Ou seja, na escolha do tema a ser pesquisado, é 

importante que o pesquisador goste, sinta prazer em estudar e motivado a fazer esse exercício, 

o que nos remete ao pensar sobre si.  

A necessidade em realizar esse estudo teve sua origem na proposta de trabalho final da 

Disciplina de Educação e Cidadania, disponibilizada no curso de formação de mestrado em 

educação no Programa de Pós-graduação- POSEDUC, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, onde pela necessidade do cumprimento do trabalho final, como requisito para 

a conclusão da referida disciplina, escrevi buscando a minha historicidade por ser a etapa em 
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que eu estava vivenciando no momento na minha pesquisa no mestrado. Assim, este trabalho 

tem como objetivo refletir sobre mediações constitutivas da definição do meu objeto de estudo. 

Nesse exercício do pensar sobre si, descrevo, de forma reflexiva, o caminho trilhado até 

a definição do objeto de estudo, explicitando as mediações constitutivas da minha historicidade 

para chegar a definição do meu objeto de estudo a partir de vivências e experiência individuais 

e coletivas.  

Enquanto profissional na área da educação é comum o meu envolvimento no contexto 

do chão da escola. Muitas são as indagações que me inquietam, especialmente sobre o processo 

ensino-aprendizagem. Questiono porque algumas crianças aprendem e outras não? Qual a 

melhor maneira de ensinar? Como pensar na aprendizagem de todos? Como trabalhar em uma 

sala de aula com níveis heterogêneos de conhecimento? Porque dentro da mesma escola, 

encontramos resultados diversos? O que eu percebo, é que as discussões a cerca da prática 

docente se fazem cada vez mais presentes no âmbito educacional no qual são necessárias 

reflexões, cujas descobertas possam buscar formas de beneficiar suas ações e utilizar-se de 

novas maneiras de atuar no ensino para a aprendizagem dos alunos. 

 Nessa perspectiva, há uma necessidade de perguntar, de não me acomodar, de 

problematizar e não aceitar puramente o que está posto, porque por traz dessa ideia de 

questionar, vai haver então uma mobilização em mim para correr a traz de alguma explicação 

ou entendimento no qual me interessa. Essas motivações que carrego se referem às 

problemáticas que encontramos diante do processo de ensino aprendizagem, especialmente no 

tocante a aquisição da leitura e da escrita, que me desperta um enorme desejo para pesquisar. 

Todas essas questões me levaram a buscar um curso de pós-graduação stricto sensu na tentativa 

de encontrar respostas para aquilo que me inquietava. 

Quando ingressei no programa de pós-graduação, iniciei a minha trajetória no campo 

investigativo, carregando comigo o percurso de minhas vivências e experiências, desejos e 

interesses por certos temas de pesquisa. O desejo e o interesse de pesquisar algo vieram junto 

com minhas experiências cotidianas, experiências de trabalho, experiências do mestrando, na 

articulação com as linhas de pesquisa do orientador.  

Então, trago comigo vários dilemas, porque quando vivencio o contexto da escola, acabo 

adquirindo um saber que me constituiu enquanto sujeito no mundo. Daí busco no mestrado 

vivenciar processos que contribuam para a minha constituição da condição de pesquisadora. 

Assim, vou revelando indícios das mediações que despertaram em mim, o interesse pela 

atividade do professor e consequentemente sobre o seu processo formativo, até chegar ao tema 

de pesquisa.  

A partir do momento em que me tornei mestranda, pensei que já tinha bem definido o 

meu objeto de pesquisa. No entanto, aos poucos fui percebendo que ele se confundia um pouco, 

pois em alguns momentos pensava que ia falar sobre a aquisição da leitura e da escrita em 

crianças no processo de alfabetização e em outros momentos os indícios me levavam a prática 

docente. Isso implica dizer que seguir esse caminho até chegar ao que pesquisar, demandou 

além de tempo, indecisões, questionamentos e um envolvimento com o que buscava, nos quais 

me levou a utilizar situações que contribuíssem na definição do meu objeto de pesquisa; dentre 

elas a de ter cursado a disciplina Educação e Cidadania. 

Durante as aulas da referida disciplina, muitas foram às leituras e discussões a cerca do 

que é cidadania, o que é ser cidadão, as incertezas de uma educação cidadã, a sala de aula como 

espaço de pesquisa e a democracia participativa, que me fizeram refletir sobre conceitos como 

a pluralidade, a multiculturalidade, a multirreferencialidade a partir de (BARBOSA; RIBEIRO, 

2019) e, sobretudo em uma educação num sentido mais amplo (MORIM, 2003).  

Dessa forma, essas mediações contribuíram para o meu processo de formação como 

pesquisadora, pois me levaram a pensar que poderia escrever sobre algo que não ficasse 

limitado apenas a leitura e escrita. Comecei a pensar em algo mais plural fazendo relação com 
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a disciplina de Educação e Cidadania. Percebo que cursar as disciplinas favoreceu a aquisição 

de conhecimentos e que aos poucos foram colaborando na definição do meu objeto de pesquisa. 

Concomitantemente a isso, as mediações constitutivas, a partir das conversas com minha 

orientadora, me levaram a outras indagações: o meu objeto de pesquisa estaria saturado? É algo 

que poderia está ampliando os horizontes e pensar em outras possibilidades? É significativo? 

Terá o impacto que geralmente penso em uma pesquisa? Tudo isso me fez pensar em outras 

possibilidades e na perspectiva de uma pesquisa interventiva, na qual o grupo de estudo ainda 

não realizou. Isso por si, já o torna diferente, algo novo a ser desenvolvido.  

Na vivência do mestrado, as atividades vão se ampliando e outra situação que considero 

constituinte da definição do meu objeto de estudo, foi a realização do Estado da Arte que tem 

como objetivo captar/mapear, através do levantamento bibliográfico de estudos e produções 

publicados no campo científico em forma de artigos, dissertações e teses, as produções 

desenvolvidas no âmbito da educação que possam contribuir nas compreensões da pesquisa a ser 

realizada.  

Nesse aspecto, o Estado da Arte se tornou como um mecanismo para se estabelecer um 

ponto de partida para o estudo no qual me proponho. Por isso, considero como importante e 

necessário por permitir o conhecimento formal, pois quando realizei as leituras dos trabalhos, 

busquei compreender o conhecimento e as ferramentas disponíveis ao autor do estudo no 

momento em que o trabalho foi realizado, assim como os acréscimos sendo ofertados ao estado 

de conhecimento atual.  

Assim, pesquisas importantes podem contribuir na valorização de novos trabalhos 

acadêmicos, permitindo, de certa forma, o avanço do conhecimento científico. Sendo assim, 

considero esse trabalho de extrema importância, pois me ajudou a perceber o que já tem de 

escritos sobre aquilo que tenho como pretensão em pesquisar e se já responderam ao problema 

que pretendo investigar.   

Nessa perspectiva, inicie o processo de busca nos periódicos que me levou a vários 

resultados. Muitos são os trabalhos relacionados à leitura e escrita, entre eles o trabalho de 

MORO, Maria Lucia Faria, 1989; FINK, Rosane, 2014; GUILHERME, Fabiana Rosa Vilela 

de Oliveira, 2011; JESUS, Osvaldo Freitas de, 2008; SCHERER, Ana Paula Rigatti, 2008; 

SILVA, Nayanne Nayara Torres da, 2019, onde na medida em que realizava a leitura dos 

resumos dos trabalhos, ia me aproximando da ideia dos processos de alfabetização, onde em 

alguns momentos fiquei na dúvida se seria alfabetização ou letramento. Por meio dessa 

mediação, fui pensando em temas que me reportaram às práticas educativas/estratégias do 

professor no ensino, sempre na perspectiva de algo plural, ultrapassando, um pouco, os limites 

da leitura e escrita como pretensão anterior.  

Nessa caminhada, nos foi proposta a escrita de um diário de pesquisa na disciplina de 

Tópicos Especiais I, onde entrelaçou com a disciplina de Educação e cidadania, onde na 

oportunidade, assisti a uma aula com a participação de Joaquim Barbosa, autor desse 

instrumento, na qual discutimos sobre o seu artigo intitulado “Abordagem multirreferencial e 

formação autoral”. Percebo o quanto essa aula foi importante na minha constituição enquanto 

pesquisadora, pois me fez refletir que nas relações, o outro é fundamental.  

Além disso, compreendi que não nos tornamos sujeitos no mundo sozinho, o que torna 

necessário um olhar, uma escuta mais sensível dentro do meu campo e do espaço de pesquisa. 

O meu olhar no cotidiano diante das coisas e do outro e de se perceber pesquisando. 

O diário de pesquisa é um instrumento que muito colaborou para a definição do meu 

objeto de pesquisa. Para mim ele é um exercício que vem contribuindo no refinamento da minha 

escrita que é importante quando vamos escrever um trabalho acadêmico onde se precisa da 

argumentação e da busca por respostas. A escrita no diário me proporcionou isso. Assim, 

percebo que estou crescendo enquanto iniciante na pesquisa. Nele, explicito os registros sobre 
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as aulas, as leituras dos textos, as discussões em sala, a disciplina e as conversas em momentos 

de orientação. Tudo isso me trouxe momentos de idas e vindas, de revisitação ao meu diário.  

Assim, o diário de pesquisa significou para mim um registro das minhas experiências 

vividas durante o mestrado, até o momento, os caminhos percorridos que muito contribuiu na 

definição do meu objeto de pesquisa, assim como no trabalho da pesquisa em si. Nele, falo da 

apropriação de conceitos necessários a minha compreensão e que são importantes como base 

teórica na escrita do trabalho acadêmico, mas também há nele a minha história, a minha vida, 

minhas emoções e sentimentos, o meu olhar filtrado contornado ao que observo. Um olhar 

plural dentro de um contexto.  

Além disso, no diário, associo o que escrevo e o que acontece ao meu redor e nessa 

escrita, posso me vê escrevendo e me compreender escrevendo e isso me ajuda na minha 

constituição como pesquisadora. Estou me constituindo como sujeito a partir das mediações 

produzidas pelas contradições da realidade concreta.  

Nesse aspecto, percebo que a principal descoberta é a de si, pois quando realizamos um 

trabalho acadêmico e não damos um passo à diante, não faz sentido a pesquisa. Assim, é 

importante dá prioridade a si perceber e pesquisar não somente para obter um título de mestra, 

mas que ele venha da minha necessidade e do meu interesse.  

Sendo assim, o meu interesse foi crescendo e se ampliando na concepção de letramentos. 

De acordo com Soares (2002), o termo letramento se refere às práticas de leitura e escrita que 

não se reduzem ao reconhecimento e uso das relações entre a fala e a escrita (alfabetização), 

mas amplia as habilidades de compreensão e interpretação que os sujeitos fazem dos textos e 

contextos em que estão inseridos. Essa noção vem sendo ampliada com o passar dos anos, 

assim, o uso do letramento no singular acaba por não dar conta da pluralidade de linguagens 

disponíveis.  

Desse modo, os letramentos envolvem, pois, um contexto vasto, por isso Soares (2002) 

sugere que se expanda o termo para “letramentos”, no plural, compreendendo-o como uma 

construção cultural que, a cada forma de leitura e escrita criados, vai se adequando às práticas 

sociais. Com isso, os letramentos envolvem a diversidade cultural e linguística da sociedade, 

como também a pluralidade de áreas, linguagens e semioses que perpassam a vida e a formação 

dos professores. 

Esta visão abre espaço ao entendimento de que a leitura e a escrita associam-se ao social 

e ao cultural em contextos marcados pela diversidade e pelas diferentes áreas do conhecimento. 

Estes são aspectos que me levam a refletir sobre a importância da formação do professor hoje. 

“Tratar da formação de professores envolve uma série de exigências para que o processo se 

efetive atendendo as demandas da profissão na contemporaneidade, no que concerne aos 

conhecimentos profissionais”. (SANTOS, 2017, p. 80) 

Dentre as exigências referentes ao conhecimento da profissão vincula-se o letramento 

do professor, que deve acontecer, no âmbito da formação, orientado por diversas práticas nos 

processos de letramentos. Esses processos formativos, seja formação inicial, seja formação 

continuada, assumem responsabilidades com a produção e/ou ampliação dos conhecimentos 

profissionais docentes e, de modo específico, constituem espaços de letramentos de professores. 

Também se faz necessário que compreendemos que a formação de professores deve 

acontecer visando construir uma postura docente que incorpore as novas práticas de 

letramentos. Isto se justifica porque o professor é um profissional que trabalha com esferas 

sociais em várias culturas e com os gêneros textuais que delas emergem e nelas circulam, 

servindo como ponte de ampliação e construção de letramentos para seus alunos. 

Por essa razão, após tantas idas, vindas e dilemas me sinto impulsionada a pesquisar 

sobre os processos de letramentos na intenção de repensar a atividade do professor para que 

eles (re)signifiquem as suas práticas pedagógicas, tendo em vista o atual contexto sociocultural, 

nos quais exige que esses profissionais se apropriem de diversas linguagens, culturas e 
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conhecimentos. Portanto o meu objeto de estudo final é “As significações dos professores a 

cerca da sua atividade nos processos de letramentos”.  

 

METODOLOGIA 

Esse estudo trata de uma reflexão sobre o meu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento na pós-graduação e têm como base, os estudos realizados nas disciplinas, as 

orientações e a escrita do meu diário de pesquisa. Tem como fundamento os pressupostos da 

Psicologia Sócio-Histórica, que aborda que o homem se constitui numa relação dialética com o 

social e a história.  

Nesse contexto, a dialética é uma ferramenta para compreender a história dos sujeitos. 

A partir da relação dialética entre o ambiente, o organismo e os fenômenos, seres humanos, a 

cultura e a sociedade criam o mundo, ao mesmo tempo em que são transformados por ele. Sendo 

assim, a história quando é analisada como algo em movimento, torna-se transitória, que por sua 

vez pode ser transformada pelas ações humanas. Utiliza-se o conceito de dialética para entender 

os processos sociais ao longo da história.  

Contudo, “o sujeito, na Psicologia Sócio-Histórica, é compreendido como aquele que se 

constitui na relação dialética com o social e a história” (AGUIAR; MACHADO, 2016, p. 265). 

Nessa perspectiva, o sujeito não é visto como um ser isolado do contexto histórico dialético, 

mas é um homem que é constituído e constituinte nessa relação social e histórica. Assim, 

homem e sociedade estão imbricados nesse processo de constituição mútua, pois ao passo que 

esse homem contribui para a constituição dessa realidade que é social, histórica e passiva de ser 

transformada, essa realidade contribui também para a constituição desse homem. 

Nesse processo de produção de conhecimento sobre o real, utilizei as categorias 

historicidade e mediação, no qual incorporei contribuições de autores como Wanda Maria 

Junqueira de Aguiar, Virgínia Campos Machado, 2016 e Wanda Maria Junqueira de Aguiar 

Sergio Ozella, 2006.  

Utilizo também elementos da autobiografia (SOUZA, 2007) por considerar a minha 

história, os contextos vividos e minha experiência como iniciante na pesquisa que muito 

influenciaram na minha constituição enquanto sujeitos, levando-se em conta os diferentes 

aspectos e a produção do conhecimento sobre minha historicidade, os sentidos da minha 

vivência e as aprendizagens. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com a abordagem sócio-histórica, nos constituímos a partir da relação 

dialética com o outro, o que envolve a subjetividade, que apesar de ser individual, se constitui 

no coletivo (BARBOSA, 2011) e (MARQUES, 2014). Nesse movimento, o meu processo de 

constituição enquanto pesquisadora trouxe a minha historicidade e minhas contradições me 

fazendo perceber que nada é fixo ou imutável, com processos de idas e vindas. Tudo isso 

evidencia transformações na minha forma de pensar sobre as coisas, sobre a realidade e sobre 

o objeto a ser pesquisado. 

 Esse caminho trilhado até chegar a definição do meu objeto de pesquisa, foi se 

constituído numa relação sempre mediada pelos momentos de discussões durante as aulas 

remotas, as leituras individuais e coletivas, os fichamentos dos textos, minhas anotações, os 

momentos de orientação, os conteúdos teóricos da disciplina de Educação e Cidadania e o diário 

de pesquisa.  

Nesse aspecto, as categorias me nortearam na interpretação desse caminho até chegar 

na definição do meu objeto de pesquisa. “Elas são orientadoras da forma como se apreende o 

real (sendo que não existe nada imediato) e, portanto, sua utilização garantirá a apreensão das 
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contradições, do movimento, enfim, do fenômeno concreto”. (AGUIAR; MACHADO, 2016, 

p. 263).  

Desse modo as categorias são, portanto, construtos teóricos que norteiam e 

fundamentam as nossas pesquisas, permitindo irmos além da aparência e a análise das relações 

que constituem o objeto em estudo na sua essência. Nesse aspecto, se faz necessário entender a 

história de cada um e a história social do mundo.  

Na categoria historicidade podemos afirmar que estudar alguma coisa historicamente 

significa estudá-la considerando o processo de desenvolvimento em todas as suas fases e 

mudanças no processo histórico e social, mediadas pelas condições objetivas e subjetivas 

permitindo compreender o fenômeno para além da aparência, revelando o processo de 

constituição. A historicidade se trata de 

 
 [...] um movimento determinado por relações de forças dialeticamente 

articulada, as quais se constituíram no decurso da existência cotidiana dos 

acontecimentos, muitas vezes, triviais, comuns, na constituídos pela totalidade 

histórica, entendida sempre como um movimento, como própria de um 

período determinado (AGUIAR; MACHADO, 2016, p. 264).  

 

Nesse aspecto, revelei todo o percurso vivenciado historicamente e que foram 

impulsionados pela satisfação das minhas necessidades e daquilo que me inquietava enquanto 

pesquisadora, que com certeza me modificou durante o processo. 

Contudo, o sujeito como um ser histórico e social constitui sua singularidade através das 

mediações. Ao utilizarmos a categoria mediação possibilitamos a intervenção de elementos que 

acontece de forma dialética, no qual as determinações são entendidas como elementos 

constitutivos do sujeito, como mediações.  

 
O uso dessa categoria nos permite romper as dicotomias interno-externo, 

objetivo-subjetivo, significado-sentido, assim como afastar-nos das visões 

naturalizantes, baseadas numa concepção de homem fundada na existência de 

uma essência metafísica (AGUIAR; OZELLA, 2006, p. 225). 

 

Com isso, a partir de todas as discussões feitas durante as aulas, dos estudos dos textos, 

das conversas com minha orientadora, o diário de pesquisa, assim como os sentidos e da minha 

historicidade e da minha vontade e motivações, esse trabalho me ajudou na definição do meu 

tema de pesquisa no qual me decidi pesquisar sobre As significações dos professores a cerca da 

sua atividade nos processos de letramentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado se justificou pela importância dada à escolha do objeto de estudo, 

na construção do trabalho de pesquisa de uma mestranda e que nesse aspecto, não foi uma tarefa 

fácil de resolver. Por isso, me propus a falar sobre A historicidade de uma mestranda: mediações 

constitutivas para a definição do seu objeto de estudo, com o objetivou de refletir sobre 

mediações constitutivas da definição do meu objeto de estudo. 

As considerações aqui apresentadas demonstram não só minha trajetória, mas refletem 

em questões de outros pesquisadores, que como eu, vivenciam o mesmo processo de maneira 

particular, onde as discussões refletem na nossa escrita, no pensar, no agir, constituindo um 

pesquisador comprometido com o que se propõem e se aproximando do real, reafirmando 

assim, novos saberes e fazeres seja na docência ou em outros espaços e tempos que nos forma 

e nos afeta, gerando significações positivas, mesmo nas dificuldades e possibilidades 

formativas. 
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O diário de pesquisa se tornou um instrumento de mediação para eu me descobrir, 

flexibilizar a escrita, olhar diante do que estou estudando e decidir sobre o que pesquisar. Com 

o diário percebi o outro lado, lado este que muitas vezes não expressei nas discussões em sala, 

ou até mesmo com a orientadora. Passei a criar novos caminhos, o que possibilitou produzir 

ideias as quais me motivou a transformar pensamentos, meus escritos, e produzir artigos, e 

reflexões complexas sobre meu objeto assim como os instrumentos teóricos e metodológicos a 

partir da Psicologia Sócio-Histórica. 

Muitos foram os processos de idas e vindas na delimitação do meu objeto de estudo, ao 

mesmo tempo o percurso se tornou rico e provocou aprendizagens para além da minha 

formação, resignificando e trazendo contribuições significativas tanto para mim como para a 

própria produção para o trabalho de dissertação. Assim, a escrita vai ficando mais aprimorada. 

Dessa forma, me constituo enquanto pesquisadora através da construção desse estudo, 

das reflexões e interações realizadas com minhas colegas, orientadora, das mediações que estão 

inter-relacionadas. Em cada momento, vejo o processo como a parte importante na qual me 

afeta hora de maneira positiva e por diversas vezes negativas, mas que formam enquanto 

pesquisadora e sujeito da ação. Acredito que com essa produção outros terão acesso e desejo de 

um encontro com a escrita e com o seu objeto de estudo. 

Recomendo esse exercício de reflexão e escrita a outras pessoas que desejam fazer um 

mestrado. A escrita e a publicação sobre as mediações constitutivas da historicidade dos 

mestrandos sobre a delimitação do objeto de estudo para outras pessoas faz com que tomemos 

consciência do nosso processo de desenvolvimento, bem como do processo de pesquisa. 

Acredito que a divulgação desse trabalho poderá contribuir para que pessoas possam também 

problematizar o seu encontro com o seu objeto de pesquisa. 
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RESUMO  

O trabalho surge de inquietações envolvendo a Educação Matemática e os modos de 

sua mobilização no processo de ensino efetivado pelos profissionais pedagogos e 

pedagogas, tendo em vista a relevância da temática para o abrangente campo da 

Pedagogia. Tem como objetivo elaborar sentidos sobre a prática docente de 

pedagogos(as) envolvendo a Educação Matemática, intentando suscitar resposta para 

a problemática inicial da pesquisa: o que apontam os referenciais acadêmicos sobre 

como devem ser abordados os conteúdos da Educação Matemática na prática docente 

dos pedagogos(as)? Para alcançarmos esses objetivos, partimos de materiais já 

produzidos anteriormente, sobretudo respaldados nas produções bibliográficas de 

teóricos que discutem essa temática, tais como: D'Ambrosio (1993; 1996; 2015), 

Borba, Almeida e Gracias (2018), Libâneo (2001), André (1995), e Castro (2018) 

entre outros. Assim, desenvolveu-se uma pesquisa de natureza básica, com aspecto 

teórico, e de cunho qualitativo. Além disso, configura-se como de caráter 

bibliográfico. Desse movimento, foram elaborados sentidos, compreensões, a partir 

do olhar e escrita subjetivos dos autores, buscando o estabelecimento de relações entre 

as práticas dos pedagogos e a Educação Matemática. Sobre as compreensões 

elaboradas, e em síntese, apontou-se que os sentidos atribuídos à Educação 

Matemática devem possibilitar práticas que favoreçam relações de aproximações com 

a realidade discutida e estudada nos diferentes espaços formativos da escola, para que 

tenham (re)significados os conteúdos estudados de modo a possibilitar a construção 

de relações entre esses e o cotidiano da vida dos agentes que fazem parte do processo 

educativo. Ainda, sobre a formação do profissional pedagogo (a), defende-se que por 

mais que termine um percurso formativo formal em uma instituição de ensino, o 

sujeito jamais estará formado em sua completude – a qual é sempre inatingível –, deste 

modo, compreendemos que esse profissional necessita de uma postura profissional 

reflexiva, estando em constante formação e autoformação, e (re)aproximações com a 

postura científica, construindo um perfil de professor-pesquisador. Por fim, percebe-

se que o trabalho com a Educação Matemática traz desafios e complexidades próprios, 

assim como as demais disciplinas escolares produzem as suas, no entanto, os docentes 

devem buscar um ensino que desperte a atenção dos alunos e alunas e possibilite a 

significação dos conteúdos. 
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INTRODUÇÃO 

 O trabalho volta-se para as inquietações que envolvem a Educação Matemática e que 

estão inseridas na sua mobilização e relevância existente no abrangente campo da Pedagogia. 

Destaca-se aqui a importância das pesquisas e as verificações de estudos que se fazem presentes 

para a construção das práticas formativas que estão sendo vivenciadas no contexto escolar e nas 

leituras realizadas cotidianamente (BORBA; ALMEIDA; GRACIAS, 2018). O docente que 

compõe o papel efetivamente de docente/pesquisador, poderá ter seu resultado para além da 

sala de aula (D'AMBROSIO, 1993). 

A Educação Matemática vem trilhando um caminho no qual busca estar arraigada em 

diversas ações realizadas tanto por pesquisadores, professores, alunos e alunas que acreditam 

em um projeto de escola que se caracteriza em espaço de formação de sujeitos, não apenas 

como um ambiente que preza unicamente por técnica de memorização, cálculos complexos e 

rigorosos, mas, sobretudo, como uma proposta de organização que promove a construção 

educativa e social, fazendo-se presente nas ações educativas partilhadas por alunos e docentes, 

com ambos trilhando caminhos e construindo aprendizagens de forma dialógica e reflexiva.  

Este trabalho surge de inquietações envolvendo a Educação Matemática e como é 

mobilizada no processo de ensino efetivado por profissionais pedagogos e pedagogas. Tem 

como objetivo elaborar sentidos sobre a prática docente de pedagogos(as) envolvendo a 

Educação Matemática, intentando suscitar resposta para a problemática inicial da pesquisa: o 

que apontam os referenciais acadêmicos sobre como devem ser abordados os conteúdos da 

Educação Matemática na prática docente dos pedagogos(as)? 

Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa de cunho qualitativo, pois correlacionou “o 

mundo real e a subjetividade que não pode ser traduzida ou explicada através de números” 

(GIL, 2002, p. 43). Caracterizando-se como de cunho bibliográfico, que, conforme Gil (2002, 

p. 44), a “pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos, ou seja, é um estudo desenvolvido exclusivamente 

a partir de fontes bibliográficas”. Ressaltamos a importância da pesquisa bibliográfica para a 

ciência de uma maneia geral, fortificando o campo científico e dando confiabilidade a pesquisa 

realizada. Assim, os caminhos se constituíram a partir das pesquisas e leituras de artigos 

científicos e livros sobre a temática, para que conseguíssemos construir nossas ideias e 

mobilizar o referencial teórico a partir do olhar e escrita subjetivos dos autores. 

 

PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: algumas relações e compreensões 

Enxerga-se no “curso de Pedagogia a preocupação em formar profissionais interessados 

em estudos do campo teórico-investigativo da educação no sistema de ensino, nas escolas e em 

outras instituições educacionais” (LIBÂNEO, 2001, p. 12). O docente pedagogo constitui-se 

importante formador na educação infantil e nos anos iniciais, além de outros campos de atuação, 

auxiliando no ensino e aprendizagem de sujeitos, dentro de uma demanda bastante ampla, pois, 

é no contexto escolar que se consegue lidar com os desafios profissionais e necessidades de 

interação, compreensão e facilitação das disciplinas da educação básica, entendendo a 

multiplicidade das atividades que lhe são atribuídas dentro do próprio processo de formação 

inicial, que pode possibilitar aproximações a outros sujeitos em formação, entendendo que o 

movimento da palavra formação demanda de si e do outro.  

Compreendemos que o profissional da Pedagogia se constitui como importante 

formador de outros sujeitos, estando este também em constante movimento da formação, 

levando em consideração aos aspectos investigativos que cooperam com o processo contínuo 

da profissão docente, pois é dentro do contexto escolar que apresentam as mais diversas 
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necessidades de atualização no que se refere aos conteúdos que lhe são mediados para os alunos 

e alunas. 

Compreende-se a matemática como um dos conhecimentos que é elo de integração entre 

os sujeitos, o qual, dentro dos múltiplos processos existentes no ensino, promove contatos 

formativos entre alunos(as) e docentes, possibilitando, se bem conduzido, formação humana 

em suas recíprocas relações com a Educação Matemática, que pode ser percebida em casa, na 

rua, dentro da escola; da educação básica ao ensino superior.  

É importante trazer uma relevante diferença que existe entre o matemático e o professor 

de matemática, diferença primordial que se estabelece: enquanto o matemático compreende a 

matemática com um fim em si mesma, o professor de matemática deve percebe como uma 

ferramenta capaz de formar os sujeitos tanto socialmente como intelectualmente. Neste sentido, 

é preciso desaprender para mais aprender, este desaprender só quem pode sentir é o sujeito que 

está dentro do processo de formação (MORAIS, 2017). 

D'Ambrósio (1993, p. 14) salienta que:  
 

O futuro da Educação Matemática não depende de revisões de conteúdo, mas 

da dinamização da própria Matemática, procurando levar nossa prática à 

geração de conhecimento. Tampouco depende de uma metodologia "mágica". 

Depende essencialmente de o professor assumir sua nova posição, reconhecer 

que ele é um companheiro de seus estudantes na busca de conhecimento, e 

que a Matemática é parte integrante desse conhecimento. 

  

A partir desta concepção, vislumbramos os desafios presentes na postura que deve ser 

adotada pelos docentes para mediação dos conteúdos propostos no ambiente escolar, dentro do 

campo do currículo, com a necessidade de assumir a posição de promover metodologias que 

comtemplem a construção significativa do conhecimento, auxilie no ensino e aprendizagem, 

como também traga para si o propósito de oferecer maior criticidade aos educandos e aos 

educadores e que podem ser (re)construídos no ambiente de sala de aula.  

São essas constituições que ocorrem na troca de experiências, na busca pela “construção 

do conhecimento com interação e trocas recíprocas em articulação com a escola e com o debate 

por um mundo menos desumano que se faz possível a realização da cidadania” (LIBÂNEO, 

2001, p. 19). Não uma cidadania parcimoniosa e cega, na qual o cidadão só é reconhecido como 

tal para ser mais um agente do Estado, mas, um cidadão atuante, pensante e capaz de questionar-

se, inclusive, a respeito do que é ser cidadão e sua importância para sociedade.  

A formação continuada e aperfeiçoamento profissional são essenciais para o docente e 

sua prática, como também há necessidade de projetos que oportunize de forma lúdica e dentro 

das perspectivas que precisam ser discutidas conforme o que pede a realidade local. Essas 

práticas, além de contribuir de forma dinâmica com a Educação Matemática, possibilitariam 

diminuição dos índices de mau rendimento escolar, permitindo aos envolvidos um estudo 

participativo para enxergar a matemática não mais com medos e descaso, mas com 

possibilidades múltiplas de aprendizagem para as nossas vidas (D'AMBROSIO, 1996; 2015).  

Entendemos que a disciplina de matemática é acompanhada de desafios, medos e 

inquietudes, aos educadores e educandos e, por isso, percebemos a responsabilidade de 

propiciar no desenvolvimento das aulas o dinamismo e interação entre os envolvidos, 

ressaltamos as relações do ensino da matemática com a realidade vivenciada, entendendo que 

está presente na vida das pessoas, nos diversos contextos frequentados diariamente, podendo 

ser notadas em diferentes ações tanto no ambiente escolar como social.  

 Não raro, encontramos pesquisas que apontam fragilidades e dificuldade vivenciadas 

por pedagogos para o ensino de matemática. Nesse sentido, a partir de pesquisa realizada por 

Castro (2018, p.125), defende-se que: 
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Embora as pesquisas sobre a formação de professores pedagogos para o ensino 

de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental indiquem que os 

conhecimentos para o ensino de matemática são insuficientes, acreditamos 

que o aumento das pesquisas nessa área possa contribuir para compreender o 

papel do curso de Pedagogia na formação de professores de matemática para 

os anos iniciais do ensino fundamental. 

 

 Nesse sentido, a autora reforça em seu estudo o papel do curso de Pedagogia, tendo em 

vista ser na licenciatura que inicialmente se tem as primeiras possibilidades de abordar sobre o 

ensino de matemática, de modo a promover a (re)construção de sentidos entre os conteúdos 

curriculares e os processos de ensino no contexto escolar, assim como pensar o papel da 

pesquisa para o processo que se vivencia.  

Em conformidade com André (1995, p.36), a respeito do envolvimento com a pesquisa, 

buscando-se uma postura de professor pesquisador, entendemos que essa proposta, “[...] além 

de propiciar o acesso aos conhecimentos científicos, deve levar o professor a assumir um papel 

ativo no seu próprio processo de formação e a incorporar uma postura investigativa, que 

acompanhe continuamente sua prática profissional”. A autora defende que nos cursos de 

formação de professores, o envolvimento com a pesquisa científica poderia favorecer a 

construção e compreensão de problemas, bem como o “processo de observação sistemática, 

investigação, diálogo, compartilhamento de saberes entre os grupos” (ANDRÉ, 1995, p.36).  

Existe na dinâmica da prática docente um exercício de envolvimento com os problemas 

didáticos pedagógicos do dia a dia escolar, que, talvez, dificulte o repensar das ações que levem 

o professor a novos caminhos na perspectiva do ensino. A aproximação com a pesquisa 

científica poderia provocar o distanciamento necessário para enxergar “de longe” as 

fragilidades e as maneiras de pensar a prática, perspectiva que corroboramos com André (1995, 

p.36):  
A minha hipótese é a de que se sentindo mais distante, ele pode vir a aceitar 

mais facilmente os problemas da prática docente cotidiana e pode pensar mais 

objetivamente sobre as formas de superá-los. É preciso que fique muito claro, 

que não estou fazendo com isso qualquer apologia à neutralidade: estou 

procurando apenas uma forma que favoreça a compreensão e o 

aprofundamento da prática docente.  

  

Nesse sentido, podemos levantar algumas questões para nos ajudar a refletir 

possibilidades de respostas ao nosso problema norteador: As fragilidades que mencionamos no 

decorrer do texto poderiam ser resolvidas a partir da aproximação com a pesquisa científica? 

Se nos cursos de Pedagogia houvessem mais incentivo ao campo da pesquisa, será que teríamos 

melhores resultados para apresentar?  Poderíamos pensar em formações continuadas para 

professores que oportunizassem o envolvimento com a pesquisa? A respeito dos programas de 

pós-graduação, eles poderiam impactar positivamente no repensar da prática pedagógica? O 

acesso e envolvimento com as pesquisas, grupos de estudos dentro da universidade poderiam 

alimentar e subsidiar transformação para o professor e a partir disso ele se nutrir pela busca de 

melhorias?  

Nesse sentido, podemos pensar na aparente dicotomia teoria-prática, amplamente 

debatida, isto é, pensar num trabalho em conjunto entre Universidade e escola, de modo que 

esta não sirva apenas como laboratório para o ensino superior, mas que as secretarias de 

educação possam viabilizar uma parceria contínua dentro da carga horária do professor(a); 

evitando, assim, uma sobrecarga para este docente que já se desdobra para cumprir jornada de 

trabalho em duas ou mais escolas. Afinal, defendemos que “os saberes pedagógicos são 
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constituídos historicamente de várias bases conceituais e ao usá-las de forma intencional 

construímos um novo saber, inseparável: teoria-prática” (CRUZ, 2008, p. 199).  

A nossa preocupação é de que as tessituras desse caminho dentro do campo da pesquisa 

científica, de alguma forma reflitam em sala de aula, por isso abordamos o processo formativo 

do pedagogo (a), as dificuldades para com os ensinos nas diversas áreas do conhecimento. Mas, 

vale lembrar que aproximar-se das pesquisas cientificas não é o bastante para “resolver” os 

problemas que temos dentro do ensino da matemática.   

A pesquisa de Borba, Almeida e Gracias (2018) apresenta que não existe uma relação 

de causa-efeito, ou seja, não temos uma única variável que possa resolver o problema apontado 

inicialmente, em especial no ensino, com as faltas de políticas públicas, baixos salários de 

professores, entre outros fatores sociais e profissionais que compõem o conjunto de elementos 

dentro das problemáticas que temos na escola pública. Essas reflexões não têm o intuito de 

reproduzir o que já está dito em termos de literatura sobre o tema, tão pouco mostrar soluções 

infundadas ou simplistas para desafios complexos, sem o devido aprofundamento.  

Além disso, percebemos as mudanças no cenário educacional que exigem do 

pedagogo(a), bem como dos professores de modo geral, uma dinamicidade no ato de ensinar. 

Colocar-se como eterno estudante e pesquisador abre possibilidade para conhecer, experimentar 

e buscar caminhos de interação para com seu aluno, no intuito de trabalhar uma matemática 

viva, em constante diálogo e que busca superar os desafios dentro de cada conteúdo ministrado.  

Podemos nos assentar no exercício de (re)pensar a Educação Matemática, dentro do 

campo da Pedagogia, de modo a considerar desde as questões curriculares no ensino superior 

até os fatores culturais, econômicos, profissionais e sociais, porque entendemos que a dinâmica 

escolar reflete o que acontece fora de seus muros. Assim, entendemos que preparar um 

profissional da Pedagogia para atuar no ensino da matemática e nas demais áreas, precisa ser 

feito por meio da pesquisa e do diálogo, considerando todos os contextos que envolvem o 

processo formativo e que refletem na prática pedagógica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Buscamos, com este trabalho, elaborar sentidos sobre a prática docente de 

pedagogos(as) envolvendo a Educação Matemática, partindo de referenciais teóricos que 

abordam questões relacionadas à Pedagogia e à Educação Matemática.  

Ao pensarmos a Educação Matemática nos anos inicias, referentes ao pedagogo(a), 

refletimos que os sentidos atribuídos à Educação Matemática devem possibilitar relações de 

aproximações com a realidade discutida e estudada nos espaços formativos, para que tenham 

significados no cotidiano da vida dos agentes que fazem parte do processo educativo.  

Acreditamos que o profissional pedagogo(a) jamais estará formado em sua completude, 

deste modo, compreendemos que o pedagogo(a) necessita de uma formação continuada e 

(re)aproximações com o campo investigativo. Percebemos que, assim como as demais 

disciplinas escolares, a matemática possui desafios e complexidades para ser desenvolvida 

diariamente e ao docente cabe possibilitar um ensino que desperte a atenção e significados para 

os alunos e alunas, como também nas relações de saberes e trocas de experiências que são 

dialogadas durante as aulas. 

No que se refere aos professores pedagogos(as) que ensinam matemática, passamos a 

refletir quanto aos aspectos que despertem a criatividade e construções coletivas, pois, assim 

como os alunos e alunas, o profissional da educação deve estar em processo contínuo de 

formação sobre o ser e estar educador.  

Em nossos estudos sobre o tema, encontramos também o envolvimento com a pesquisa 

científica como elo no processo de formação do pedagogo(a) para o ensino de matemática, 

assim como os cursos de formação continuada. Verificamos que existe uma expansão no Brasil, 
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de pesquisas relacionadas a este tema e que isso pode possibilitar refletir a respeito das 

problemáticas dentro do ensino na escola pública. Com isso, reforçamos a importância da teoria 

caminhar junto à prática, no sentido de que as pesquisas na pós-graduação, possam se aproximar 

cada vez mais do contexto atual da rede básica e procure somar, mas, sobretudo, compreender 

os desafios e contratempos existentes, construindo juntos – professor (a) da rede pública com o 

pesquisador(a) da Universidade –, por meio de um trabalho colaborativo, os conteúdos da 

Educação Matemática. 

Ponderamos, por fim, que não existe uma predefinição de como ensinar de modo a obter 

êxito, e por mais que procuremos ser ou fazer o processo educativo de maneira dedicada, nunca 

atingiremos um resultado infalível ou sem incompletudes. O que pode ser feito, no campo 

educacional é dialogar, ter um fino trato com os(as) alunos(as). Agir com esmero, com planos, 

apontar caminhos, ouvir com a curiosa atenção de quem ensina e ao mesmo tempo aprende.   
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RESUMO 

O presente estudo emergiu a partir das discussões realizadas durante a disciplina 

intitulada Educação e Cidadania disponibilizada na formação de Mestrado em 

Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, durante a disciplina foi 

problematizado a respeito das contribuições da escrita e construção no diário de 

pesquisa para formação autoral do pesquisador na pós-graduação. Esse texto objetiva 

refletir as contribuições do diário de pesquisa para a formação autoral de uma 

pesquisadora durante seu processo formativo no Mestrado em Educação acerca das 

suas vivências a partir dos relatos redigidos no seu diário. Assim, o estudo incide na 

seguinte questão: quais as contribuições do diário de pesquisa para formação autoral 

de uma pesquisadora? Fundamentamo-nos em autores que dialoguem sobre a 

condição humana na elaboração do diário de pesquisa e na formação autoral como 

pesquisadora, Barbosa, Pinheiro e Nunes apresentam como uma estratégia na 

formação de sujeitos pesquisadores em educação, no qual registram as aulas, 

questionamentos e reações diversas, possíveis de ampliar a formação do sujeito, 

Barbosa e Ribeiro estabelecem a formação autoral como o momento de autoformação 

do sujeito, a partir da oportunidade de se ressignificar quanto pesquisador na 

construção do diário de pesquisa e Morin ao destacar que o conhecimento está em 

constante mudança e que para ser pertinente, é preciso contextualizar, pois o indivíduo 

vive em uma sociedade plural, podendo conhecer a condição humana de seu 

enraizamento e desenraizamento. Além disso, foram expressas as considerações a 

partir das vivências da pesquisadora no Mestrado em Educação, na possibilidade de 

refletir sobre as suas contribuições do diário na sua formação autoral como sujeito em 

seu processo formativo. Constatamos que o trabalho possibilitou uma avaliação à 

relevância que o diário de pesquisa tem para a autoformação de pesquisadores e sua 

formação autoral, atribuindo sentidos e significados durante todo o momento vivido 

e suas relações, além de potencializar a criatividade e o desenvolvimento da pesquisa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Diário de Pesquisa; Formação Autoral; Vivências 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Diário de Pesquisa tem conseguido alcançar surpreendentes resultados no processo 

de formação de pesquisadores e profissionais brasileiros em educação, que durante suas 

pesquisas e estudos, têm desenvolvido esses diários como forma de não somente relatar o que 

acontece, mas como também recordar e ressignificar esses momentos de diferentes formas, 

questionando-se e atribuindo sentidos e significados às suas próprias escritas, suas vivências e 

na construção da sua formação autoral. Além disso, já se tem bastante conhecimento na 

comunidade acadêmica por trabalhos de autores e estudos produzidos que discorram sobre o 

uso do diário. 
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O interesse por esse tema emergiu a partir das discussões realizadas durante a disciplina 

intitulada Educação e Cidadania disponibilizada na formação de Mestrado em Educação 

(Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC) na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte - UERN, onde se questionava a respeito das contribuições da escrita e 

construção no diário de pesquisa para formação autoral da pesquisadora durante sua pós-

graduação. 

O texto em tela objetiva refletir as contribuições do diário de pesquisa para a formação 

autoral de uma pesquisadora durante seu processo formativo no Mestrado em Educação acerca 

das suas vivências a partir dos relatos redigidos no diário. Assim, o estudo incide na seguinte 

questão: quais as contribuições do diário de pesquisa para formação autoral de uma 

pesquisadora? 

A construção do diário de pesquisa no processo do Mestrado em Educação como 

instrumento de formação autoral busca fazer com que a pesquisadora não somente retrate sobre 

suas aulas, estudos e momentos de discussões a partir das temáticas relevantes, mas que o diário 

também seja um espaço que a autora possa expressar-se por meio da escrita, escrever sínteses 

do que se compreendeu a partir dos estudos, relatar reflexões emergidas a partir deles, dúvidas 

que surgiram, além de poder descrever sentimentos que foram despertados durante o processo, 

sejam eles positivos, de conquistas, superações, como de aflições e anseios, há ainda, a 

possibilidade de problematizar questões acerca de si e da realidade e refletir sobre elas, pois 

segundo Morin (2000), todo conhecimento para ser pertinente é preciso contextualizar seu 

objeto, além de que educar para compreender a matemática ou uma disciplina determinada é 

diferente de educar para a compreensão humana. 

O homem é um ser constituído pela mediação da sua relação com o mundo através das 

suas vivências. Vivências que englobam a relação afetiva com o meio social que está inserido 

e das suas próprias experiências pessoais na atividade consciente marcadas durante a sua vida 

constitutiva. Um indivíduo pode está diante de uma mesma situação social que outro, porém, 

cada um vivenciará de um modo diferente. Apesar das barreiras geográficas e culturais, somos 

todos seres humanos e devemos reconhecer nossa humanidade. Portanto, é a categoria da 

Psicologia Sócio-Histórica que apresenta o processo de desenvolvimento histórico-cultural dos 

sujeitos, no qual cada um atribui sentidos diferentes. 

O trabalho está estruturado de forma a primeiramente situar o ser humano, como um  ser 

biológico e físico, singular e plural, que é constituído e constituinte no processo de relações 

com os outros, com si e com o mundo, dentro de uma sociedade que é multidimensional, assim 

como ele. Em seguida, menciona um pouco sobre sentidos e significados, categoria da 

Psicologia Sócio-Histórica, destacando que os sujeitos atribuem significações diferentes no 

mesmo tempo/espaço. Dando continuidade, realiza uma explanação do que se constitui o diário 

de pesquisa ou de formação, as primeiras impressões iniciais, questionamentos que são 

levantados, seu objetivo e sua forma de elaboração. E por fim, as contribuições do processo de 

escrita do diário, no qual a autora faz reflexão no olhar pra si, antes de olhar o outro, 

percebendo-se como sujeito da pesquisa, ressignificando saberes que já haviam sendo postos, 

conhecendo a si de maneira mais ampla e profunda e compreendendo o momento do mestrado 

como algo que está além da escrita e apresentação da dissertação para aquisição de um título, 

mas como uma construção e desenvolvimento de um ser social em sua formação autoral. 

 

METODOLOGIA 

 No sentido de refletir as contribuições do diário de pesquisa para a formação autoral de 

uma pesquisadora durante seu processo formativo no Mestrado em Educação, ou seja, com 

finalidade de compreender determinado fenômeno em seu caráter subjetivo a partir de análises 

documentais, nossa pesquisa é de cunho qualitativo, dessa forma, em concordância com Godoy 
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(1995, p. 21), “[...] acreditamos que a pesquisa documental representa uma forma que pode se 

revestir de um caráter inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns temas”. 
Nesse sentido, aprofundamos nossas discussões em referenciais teóricos trabalhados durante as 

disciplinas de Educação e Cidadania e Tópicos Especiais em Práticas Educativas I: Núcleos de 

Significação, cursadas no Programa de Pós-Graduação em Educação e buscamos no decorrer 

da pesquisa explanar algumas contribuições a partir dos registros realizados no nosso próprio 

diário de pesquisa enquanto mestranda nesse processo formativo. 

Godoy (1995, p. 21) 

Para a construção desse texto, foi utilizado de fundamentação teórica autores que 

dialoguem com a condição humana na elaboração do diário de pesquisa na formação autoral de 

uma pesquisadora no Mestrado em Educação, como Barbosa, Pinheiro e Nunes (2009) que ao 

abordarem sobre o diário de pesquisa, o apresentam como uma estratégia na formação de 

sujeitos pesquisadores em educação, no qual registram as aulas, questionamentos e reações 

diversas, possíveis de ampliar a formação do sujeito, Barbosa e Ribeiro (2019) estabelecem a 

formação autoral como o momento de autoformação do sujeito, a partir da oportunidade de se 

ressignificar, quanto pesquisador na construção do diário de pesquisa e Morin (2006), ao 

destacar que o conhecimento está em constante mudança e que para ser pertinente, é preciso 

contextualizar, pois o indivíduo vive em uma sociedade plural, podendo conhecer a condição 

humana de seu enraizamento e desenraizamento. 

Além disso, foi situado o ser humano além de biológico, um ser cultural que está 

inserido em uma sociedade desde o seu nascimento, ambos multidimensionais, a diferença entre 

sentido e significado para melhor compreensão nas relações entre os indivíduos dentro de um 

mesmo espaço/tempo, onde adquirem diferentes significações mediante a uma mesma situação 

social. Foram expressas as primeiras impressões a partir da proposta de escrita de um diário de 

pesquisa, dúvidas e questionamentos a respeito de sua organização, objetivo e realização e 

reflexão de um primeiro olhar para si, antes de olhar o outro, de modo que a autora possa 

conhecer-se de maneira mais profunda, ressginificando seus saberes e posicionamentos já 

postos a partir de suas vivências e escrita no diário de pesquisa enquanto mestranda em 

educação, na possibilidade de contribuir no seu desenvolvimento, na sua formação autoral como 

sujeito em seu processo formativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O homem é um ser biológico, o que nos torna parecidos biologicamente, com genes, 

moléculas, metabolismo e toda a fisiologia que nos constitui, porém, também somos seres 

planetariamente culturais, pois desde que nascemos, estamos inseridos numa sociedade, o que 

nos diferencia uns dos outros pelas relações que obtivemos com os outros e com o mundo 

durante a vida e toda essa aquisiçãode surpreendentes potencialidades. 

Sobre sermos todos iguais no sentido biológico e diferentes na cultura, Morin (2000, p. 

55) chama essa questão de unidualidade, onde ressalta que “Cabe à educação cuidar para que a 

idéia de unidade da espécie humana não apague a idéia de diversidade e que a da sua diversidade 

não apague a da unidade”. Destaca ainda, sobre uma relação triádica de 

indivíduo/sociedade/espécie, afirmando que é a cultura e a sociedade que garantem a realização 

dos indivíduos, e suas interações com os outros que permitem a perpetuação da cultura e a auto-

organização da sociedade, pois a sociedade vive para o indivíduo, o qual vive para a sociedade; 

a sociedade e o indivíduo vivem para a espécie, que vive para o indivíduo e para a sociedade. 

Na educação para cidadania precisamos ter em vista a cidadania como um conjunto de 

direitos e deveres a serem exercidos por um indivíduo que vive em sociedade e essa educação 

deve-se iniciar desde a família, primeiro espaço de convivência da criança ao nascer, como 

discorre Vasconcelos (2007, p. 112), “A família é o primeiro espaço de afecto, de segurança e 
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de alteridade. Daí constituir-se num primeiro espaço de educação para a cidadania porque é a 

instância matriz da socialização na vida das crianças”, na qual depois, é inserida na escola, 

passando a conviver em sociedade com outras crianças, âmbito que se deve lembrar que está 

sendo formados cidadãos e que para exercer a cidadania os alunos precisam compreender certos 

conteúdos importantes, mas nunca perdendo o objetivo principal enquanto processo educativo, 

de se colocar no lugar do outro, ter empatia, ser solidário, responsáveis e acima de tudo, 

entender que às vezes o que é bom para você, pode prejudicar o outro, e se esse for o caso, é 

preciso abdicar da própria vontade para um bem maior, o que é considerado difícil. 

Educar para a cidadania planetária implica muito mais do que uma filosofia 

educacional, do que o enunciado de seus princípios. A educação para a 

cidadania planetária implica uma revisão dos currículos das nossas escolas e 

da educação de uma forma geral, para além das próprias Unidades 

Educacionais e da educação formal. Exige uma reorientação de nossa visão de 

mundo da educação como espaço de inserção do indivíduo não numa 

comunidade local, mas numa comunidade que é local e global ao mesmo 

tempo, glocal. (PADILHA; FAVARÃO; MORRIS; MARINE, 2011) 

A educação deve desenvolver aptidão de organizar o conhecimento. É um problema 

universal, pois as realidades e os problemas estão cada vez mais multidisciplinares, transversais, 

multidimensionais, globais e planetários, termos que podemos associar na obra de Morin 

(2000), que para entender as partes é preciso compreender o todo, não adianta ter conhecimento 

de forma isolada, é insuficiente e o global seria a relação entre partes e o todo, onde só 

compreendendo o contexto, o global e o complexo, a educação promove a inteligência geral. 

O ser humano e a sociedade são bons exemplos de multidimensionalidade, o corpo 

humano que nasce, cresce e morre vai além de suas partes biológicas, tem suas partes psíquicas 

como um ser psíquico, social, afetivo e racional e a sociedade, tem sua dimensão histórica, 

econômica, sociológica, religiosa, etc., dito isso, a sociedade como um todo está presente em 

cada indivíduo, em sua linguagem, saber, obrigações e suas normas, então olhar só o todo 

também não é suficiente para enxergar algumas questões. 

Somos indivíduos em uma sociedade plural, logo, somos plurais. Ninguém nunca 

atribuirá sentidos e significados iguais, haverá sempre uma complexidade de significações e 

essa complexidade não está no objeto, está no olhar de quem vê. A questão da relação com o 

outro é fundamental, pois um indivíduo não se torna sujeito no mundo sozinho. Faz-se 

necessário e muito importante o papel do outro, para que você possa confrontá-lo e diferenciar-

se, não anulando nenhuma das partes. Aliás, que graça e significações teriam sermos todos 

iguais? 

Os sentidos e significados são diferentes quanto representados na categoria da 

Psicologia Sócio-Histórica no processo de desenvolvimento histórico-cultural dos sujeitos. 

Conforme Aguiar e Ozella (2006), o significado está correspondente ao que a palavra pode 

encerrar e no campo psicológico, é uma generalização, um conceito, apropriados pelos sujeitos 

e configurados a partir de suas próprias subjetividades, enquanto o sentido é bem mais amplo 

que o significado, é um ato do homem mediado socialmente, constitui a articulação dos eventos 

psicológicos que o sujeito produz frente à realidade. Ou seja, cada sujeito atribuirá sentidos 

diferentes diante de uma mesma situação social que possa vivenciar com o outro. 

Diante disso, como mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação e autora na 

construção do diário de pesquisa ou formação, foi possível de contribuição à própria formação 

autoral durante esse processo formativo, a partir das significações constituídas durante a escrita 

e da releitura do diário, percebendo-se como sujeito ativo e passivo de investigação de maneira 

individual e coletivamente. Individual por refletir os próprios posicionamentos em diversas 

temáticas estudadas, na contextualização do objeto de estudo, levantamento de 
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questionamentos acerca dos conteúdos e na reflexão sobre si em diferentes circunstâncias, e 

coletivamente, por uma relação constitutiva com os outros, podendo afetar e sendo afetada por 

professores e colegas em discussões realizadas em conjunto durante a formação e os sentidos 

que foram atribuídos a todos esses momentos coletivos. 

As primeiras impressões que podemos ter sobre o diário de pesquisa em meio a 

formação no mestrado que é tão cheio de afazeres e responsabilidades, como inúmeras leituras 

a serem feitas, disciplinas a serem comtempladas e pesquisa a ser escrita, é de se questionar se 

a pesquisadora conseguirá dar conta de escrever um diário com todas as suas especificidades, 

mantendo-o atualizado de todos os momentos significativos e suas significações diante de todas 

os aspectos e temáticas que forem trabalhadas. Além de que, pode-se perguntar também qual a 

necessidade dessa elaboração e se de fato servirá para algo/momento durante a sua vida 

acadêmica e pessoal durante o processo formativo. 

O diário de pesquisa ou o diário de formação possibilita nos tornarmos sujeito da 

pesquisa, aquele que será ouvido ou observado durante a investigação, de forma a se constituir 

e ressignificar através da sua própria escrita sobre o objeto e sobre si, onde o permite reparar-

se em um estado sucessivo de criação e exercício de independência psíquica e intelectual. Logo, 

a pesquisa, conforme Barbosa e Ribeiro (2019), 

[...] consiste em uma perspectiva de busca, do apropriar-se do desconhecido, 

do atualizar-se em função de contingências da vida pessoal/profissional. O que 

implica o conhecimento de si, a reflexão, a sistematização não linear de 

situações vividas, sentidas, aprendidas na relação como os outros e com o 

mundo. 

Dar-se por meio de uma construção de escrita, a partir da apresentação de suas próprias 

reflexões e indagações diante das aulas e temáticas a serem discutidas, especificamente nesse 

caso, na pós-graduação. Sendo assim, é um processo de criação cheio de sentimentos e 

percepções acerca de tudo. Temos também, os questionamentos que são levantados, pois para 

melhor desenvolvimento é preciso se questionar sobre tudo, não se deve acomodar-se com o 

aparente e satisfazer-se somente com aquilo que nos é posto, pois o conhecimento é 

constantemente modificado, mas nada que segundo Morin (2006), o ser humano não possa 

reconhecer a condição humana de seu enraizamento e seu desenraizamento. Enraizamento 

como ser biológico, físico, seres planetários e desenraizamento que parte do âmbito da cultura, 

indo além das suas limitações, adaptação ao meio e a si. 

É muito comum nos prendermos a observar o outro antes de observarmos a nós mesmos, 

criar conclusões sobre, querer compreender determinadas situações e buscar solucionar os 

problemas que concluímos ter encontrado no/com o outro. No meio de tudo isso, acabamos por 

muita das vezes, esquecendo-se de olharmos para nós próprios, de se perceber, e se 

compreender numa perspectiva mais ampla, sendo que, é fundamental perceber-se e enxergar a 

si antes de enxergar o outro. Dar conta e ter noção das suas próprias conclusões. Essencialmente 

termos um olhar plural para não perder de vista a perspectiva de quem observamos, de nós que 

observamos e nem a perspectiva do contexto que torna e delimita o acontecimento. 

Ao pensar no diário, podemos ter uma impressão inicial de um diário comum, aquele 

que geralmente é escrito em um caderno, mais pessoal, com anotações manuscritas, geralmente 

escritas diariamente, de experiências íntimas, contendo datas e outras informações de uma 

pessoa, sejam pensamentos, sentimentos e segredos. Porém, para a criação do diário de pesquisa 

não se segue padrão de escrita e organização, cada autor pode escrever a vontade sobre suas 

significações diante das temáticas postas, organizando da maneira que mais achar conveniente 

para si, podendo se utilizar de textos corridos, identificação de datas, assuntos, imagens, sínteses 

de discussões, pontos levantados sobre a temática, fichamentos de textos, tabelas, em uso digital 
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ou manuscrito e etc. Não é preciso se cobrar no controle de erros ortográficos ou quantidade de 

produção, afinal, a escrita é uma conquista. Ao escrever, poderá se ver, se compreender e se 

perceber, acabando por se ressignificar a cada leitura que faz daquele mesmo texto produzido, 

pois quando se volta a leitura de algo que já foi lido e construído por si, nenhuma vez 

conseguinte será igual à primeira vez. 

[...] Essa construção deverá caminhar para processos de autonomia e criação, 

um vaivém de impressões, sentimentos e percepções. Portanto, trata-se de um 

processo sistematizado de registro por meio do qual se estabelece uma 

comunicação consigo mesmo em um movimento permanente de “traição”, 

ampliando a formação do sujeito, permitindo-lhe perceber-se em um estado 

sucessivo de criação e exercício de independência psíquica e intelectual. 

(Barbosa; Pinheiro; Nunes, 2009, p. 165) 

Dessa forma, ao escrever um diário de pesquisa, a autora poderá revisitá-lo sempre e 

quantas vezes achar necessário, podendo fazer reflexões sob sua escrita acerca do que se era 

observado, sentido e questionado, um processo de autoformação, e consequentemente, a 

formação autoral, que segundo Barbosa e Ribeiro (2019) “[...] olharmos para nós mesmos 

enquanto olhávamos para os outros sujeitos do processo formativo, fazia todo o sentido e 

possibilitava ampliar e ressignificar às noções de alteridade, alteração e negatricidade”. 

Essa elaboração de escrita durante o processo de pós-graduação possibilitou que o diário 

fosse um espaço no qual se tornaria significativo e prático de encontrar próprias significações 

registradas diante de qualquer temática que quisesse ser recordada pela autora durante seu 

percurso formativo, causando reflexões constitutivas no sujeito, além de influenciar na escrita 

de artigos científicos durante a formação, não somente sobre o uso do diário, mas a partir dos 

sentidos registrados pela pesquisadora sobre diferentes assuntos que foram abordados. 

O pensamento passa, portanto, por muitas transformações para ser expresso 

em palavras, de modo a concluir-se que a transição do pensamento para a 

palavra passa pelo significado e o sentido. Dessa forma, podemos afirmar que 

a compreensão da relação pensamento/ linguagem passa pela necessária 

compreensão das categorias significado e sentido. (AGUIAR; OZELLA, 

2006, p. 226) 

Contudo, toda essa produção, a autora consegue a partir do pensamento e através da 

escrita, se descobrir, se questionar, se construir não só quanto autora, mas como pesquisadora 

e sujeito no processo, de modo a repensar sobre conceitos, significados e dialogar com si própria 

diante de uma imensidão de colocações a serem inseridas no diário, desde os mínimos detalhes, 

detalhes que quando não escritos, poderiam passar despercebidos, questionamentos quando não 

feitos, poderiam ser esquecidos e reflexões quando não colocadas em prática, não 

ressignificadas. 

No processo de formação está incluso a aprendizagem da profissional e pessoal, no qual 

não se desassociam, em concordância, Barbosa e Ribeiro (2019) acreditam que um processo 

formativo só se consolida como prática de alteridade e de alteração quando se viabiliza as três 

dimensões, que nomeiam de auto-hetero-eco formação. Sobre essas três dimensões, eles 

discorrem que, 

Envolve, portanto, os processos de conhecer a si, a autocrítica e 

autonomização, não na perspectiva de sermos uma ilha, mas de uma formação 

para/na alteridade. A heteroformação nos coloca no estatuto de seres em 

relação sempre. A aprendizagem se dá em uma perspectiva relacional. 

Formar-se é assim, um contato permanente consigo, com o outro e com o 
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mundo numa ambiência de diversidade e heterogeneidade ineliminável. A 

ecoformação envolve a dimensão formativa do meio ambiente material, ou 

seja, a relação entre o humano e o ambiente. É nessa dinâmica relacional entre 

a auto-heteroecoformação que entendemos estar à complexidade constitutiva 

da trans (formação) docente/discente. (Barbosa e Ribeiro, 2019, p. 38) 

A principal aventura humana é a descoberta de si. Portanto, não refere-se apenas a uma 

formação acadêmica, mas também para a vida. O processo de conhecer-se por sua prática 

autoral no desenvolvimento de relações e suas implicações do conhecimento, além de reflexões 

de suas experiências e vivências em sua relação com os outros e com o mundo, construtiva 

transformação. Havendo assim, uma formação autoral cheia de subjetividades do sujeito que 

atribui sentidos às questões propostas durante todo o percurso. 

O mestrado dado como um grau acadêmico após a graduação, de especialização, tem 

seu objetivo primordialmente científico. No Brasil, começamos pelo mestrado, em seguida, 

temos o doutorado para aprofundamento e ainda sendo possível chegar ao pós-doutorado. E 

nesse movimento da pós-graduação, o mestrado em si, não é somente a dissertação, uma busca, 

a aprendizagem, aquele trabalho escrito e obrigatório, não se busca apenas uma pesquisa a ser 

bem elaborada, mas também o desenvolver do pesquisador, da autora, como sujeito no 

processo, a construção de saberes, o desenvolvimento pessoal e profissional do ser, as 

significações, o conhecimento constitutivo. Nós, seres humanos, nos alteramos nas relações, 

sendo constituintes e constituídos no processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho nos possibilitou compreender sobre as contribuições do diário de pesquisa 

para a formação autoral de uma pesquisadora durante seu processo formativo no Mestrado em 

Educação acerca das suas vivências a partir dos relatos redigidos no seu diário e à relevância 

que o diário de pesquisa tem para a autoformação de pesquisadores, trazendo discussões sobre 

as possiblidades e contribuições que a escrita tem a oferecer através do detalhamento de 

informações, sentimentos atribuídos nas relações, reflexões em cima da própria escrita, um 

olhar sobre si mesmo e não apenas um momento e recurso de descrição de atividades realizadas. 

Concebemos esses aspectos juntamente com discussões de textos teóricos situam o ser 

humano não apenas como um ser biológico, mas planetariamente cultural cheio de 

multidimensionalidade, que por mais biologicamente os seres humanos sejam parecidos, eles 

se diferenciam na sua cultura, na sua relação com os outros e com o mundo, inseridos em uma 

sociedade também multidimensional, desde o seu nascimento. 

Compreendemos a partir da diferença que existe entre sentidos e significados presentes 

na categoria da Psicologia Sócio-Histórica, que diante de um mesmo tempo/espaço, os sujeitos 

atribuem significações diferentes entre eles. Durante toda sua vida, o ser humano vai atribuindo 

sentidos e significados que contribuem na sua formação quanto ser social, numa sociedade 

plural, adquirindo suas potencialidades e tornando-se singular, único. 

Atentamos às primeiras impressões iniciais sobre a produção do diário de pesquisa ou 

formação, distinguindo-se do diário comum mais pessoal, e refletindo sobre os questionamentos 

e dúvidas de como essa produção poderia vir a contribuir na formação da autora, de que maneira 

ele deveria ser escrito, se seria possível manter o diário atualizado ao mesmo tempo em que se 

estava em uma pós-graduação que requer muitas leituras e responsabilidades e o seu real 

objetivo. 

Constamos assim as contribuições do processo de escrita do diário para a formação 

autoral, mostrando as situações nas quais a pesquisadora refletiu sobre primeiramente olhar 

para si e depois olhar para o outro, perceber-se como sujeito da pesquisa, conhecer-se de 
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maneira mais ampla e profunda, analisar a sua escrita, seu posicionamento ao fazer a releitura 

do diário, transformando esses momentos ímpares no crescimento da formação profissional e 

pessoal do sujeito pesquisador, na qual não se distanciam no processo. 

Por fim, que somos seres constituídos e constituintes durante todo o processo e na 

relação com os outros, precisando observar mais a si. Constituindo-se em uma formação autoral, 

repleta de atribuições de sentidos e significados durante todo o momento vivido e suas relações, 

além de potencializar a criatividade e o desenvolvimento da pesquisa, mas de maneira a não 

tornar esse momento do mestrado como meramente uma aquisição de título ao escrever e 

apresentar uma dissertação, mas se constituir e se desenvolver como pessoa. 

 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Wanda Maria Junqueira; OZELLA, Sergio. Núcleos de Significação como 

Instrumento para a Apreensão da Constituição dos Sentidos. Revista Psicologia Ciência e 

Profissão, 26 (2), p. 222-245, 2006. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/pcp/a/QtcRbxZmsy7mDrqtSjKTYHp/?lang=pt&format=pdf>. 

Acesso: 13 de julho de 2021. 

BARBOSA, Joaquim Gonçalves; PINHEIRO, Leandro da Nóbrega; NUNES, Mônica 

Ferreira. Diário de pesquisa virtual: uma experiência formativa on-line. Disponível 

em:<https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/view/819/887>. 

Acesso: 12 de maio de 2021. 

BARBOSA, J. G.; RIBEIRO, M. R. F. ABORDAGEM MULTIRREFERENCIAL E 

FORMAÇÃO AUTORAL. Revista Observatório, v. 5, n. 1, p. 38-73, 14 jan. 2019. 

GODOY, Arilda Schmidt. PESQUISA QUALITATIVA TIPOS 

FUNDAMENTAIS.  Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v. 35, n.3, p, 20-29, 

1995. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/rae/a/ZX4cTGrqYfVhr7LvVyDBgdb/?lang=pt&format=pdf>. 

Acesso: 14 de julho de 2021.  

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de 

Janeiro, Bertrand Brasil, 2006. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina 

Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya; revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho. – 2. ed. – 

São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000. 

PADILHA, Paulo Roberto; FAVARÃO; Maria José; MORRIS, Erick; MARINE, Luiz. 

Educação para a Cidadania Planetária: currículo intertransdisciplinar em Osasco. 

Editora e Livraria Instituto Paulo Freire. São Paulo, 2011. Disponível em: 

<https://www.paulofreire.org/images/pdfs/educacao-para-a-cidadania-planetaria-curriculo-

interdisciplinar-em-osasco..pdf>. Acesso: 14 de julho de 2021. 

VASCONCELOS, Teresa. A Importância da Educação na Construção da Cidadania. 

Saber (e) Educar 12, p. 109-117, 2007. Disponível em: 

<http://repositorio.esepf.pt/bitstream/20.500.11796/714/2/SeE12A_ImportanciaTeresa.pdf>. 

Acesso: 14 de julho de 2021. 

https://www.scielo.br/j/pcp/a/QtcRbxZmsy7mDrqtSjKTYHp/?lang=pt&format=pdf
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/view/819/887
https://www.scielo.br/j/rae/a/ZX4cTGrqYfVhr7LvVyDBgdb/?lang=pt&format=pdf
https://www.paulofreire.org/images/pdfs/educacao-para-a-cidadania-planetaria-curriculo-interdisciplinar-em-osasco..pdf
https://www.paulofreire.org/images/pdfs/educacao-para-a-cidadania-planetaria-curriculo-interdisciplinar-em-osasco..pdf
http://repositorio.esepf.pt/bitstream/20.500.11796/714/2/SeE12A_ImportanciaTeresa.pdf


 

 

 

151 

O ENSINO REMOTO E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Rubeline Soeiro Sousa1 

Cíntia Aliny Silva de Souza2 

Patrícia Santana Barbosa Marinho3 

 

 
RESUMO  

A pandemia de Covid-19 afetou o mundo inteiro, e por conta disso, no Brasil, os 

Governos Estaduais decretaram que os serviços chamados “não essenciais” parassem 

para evitar mais contaminações. As escolas foram fechadas e então, adotou-se como 

forma de ensino a educação virtual ou ensino remoto. Por isso, o presente trabalho 

tem por objetivo investigar como os estudantes estão aprendendo os conteúdos 

escolares utilizando os ambientes virtuais durante as aulas remotas, tomando como 

fundamento o método de ensino conhecido como heutagogia, cujo foco está na 

aprendizagem autodirecionada, e a psicologia comportamental na educação. O 

trabalho é de natureza qualitativa, os dados desse relato de experiência foram 

coletados por meio de observações durante as aulas on-line e uma entrevista 

semiestruturada por meio de um formulário eletrônico. A pesquisa foi realizada em 

duas Escolas Públicas da Cidade de Belém/PA – Região Metropolitana, durante o 

primeiro e início do segundo bimestre do ano letivo de 2021, e contou com a 

participação de 60 (sessenta) alunos, das séries 1°, 2º e 3° ano do Ensino Médio, todos 

com faixa etária variando entre 14 e 18 anos de idade. Os resultados obtidos revelam 

que a maioria dos educandos ainda não estão adaptados a esse modo de ensino, pois 

suas reclamações incluem falta de aulas diárias, horário desorganizado, ausência de 

contato mais frequente com os professores para tirar dúvidas, além de preguiça, 

procrastinação, dificuldades de concentração devido à ansiedade e isolamento social, 

além da rotina doméstica que mudou completamente. Os mesmos relataram ter 

necessidade de organização, ambientes adequados para estudo, carência de eletrônicos 

e internet de boa qualidade (alguns alunos não tem acesso à internet todos os dias). 

Mesmo os estudantes que corresponderam bem à proposta de ensino baseada no 

método heutagógico apresentaram em algum momento alguns dos problemas 

descritos acima. As sugestões dos discentes para que esse período fosse amenizado 

incluíram ter aulas todos os dias em horários fixos, menor volume de atividades e 

chips com bônus de internet para que todos pudessem acompanhar as aulas sem ter 

essa preocupação. A importância dessa pesquisa está na demonstração de uma 

imagem que remete a realidade que se repete em grande parte das Escolas Públicas a 

nível nacional (Brasil), com um olhar ao ensino autodirecionado e as bases da 

psicologia comportamental. Desta maneira, o método proposto aqui é uma forma de 

orientar os alunos para que os mesmos sejam mais autodidatas, protagonistas e 

autônomos em relação ao seu próprio aprendizado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Heutagogia; Aprendizagem, Pandemia 

Covid-19 
 

 

INTRODUÇÃO 

O surto de corona vírus que iniciou-se no final do ano de 2019 na China, tomou 

proporções inimagináveis em todo o mundo. No Brasil, as primeiras ondas de infecção surgiram 

no primeiro semestre de 2020, as medidas tomadas pelos Governos Estaduais para que o 
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contagio não fosse disseminado entre as pessoas, foi o isolamento social que consistia em 

restrição a movimentação de indivíduos e a paralisação dos serviços chamados de “não 

essenciais”. As escolas estavam dentro deste critério, os alunos, professores e todo o corpo 

escolar precisavam agora se reorganizar para que o ano letivo não se perdesse, e 

consequentemente, os sistemas educacionais tiveram em muitos anos um dos seus maiores 

desafios. Por conta disso, esforços significativos foram demandados na busca de resultados 

práticos, a solução encontrada para amenizar e suprir as necessidade emergentes foi a adoção 

do ensino remoto, a partir deste momento as aulas passaram a ser dadas dentro de casa, com 

acompanhamento mais aproximado dos pais e utilizando como ferramenta de estudo diversas 

plataformas virtuais, e assim, começaram a aparecer novos obstáculos, uma vez que precisava-

se observar também quais impactos psicossociais essa tomada de decisão levaria, pois além das 

novas práticas de ensino oferecidas, os estudantes estavam isolados dos seus grupos sociais, e 

vendo como estava um caos a saúde pública nacional, com cada vez mais pessoas contaminadas 

pelo vírus e uma grande parcela sendo morta por este mesmo motivo. 

Devido a essa brusca transição da educação presencial para a virtual, nem todos os 

estudantes matriculados no ano de 2020 puderam acompanhar essa nova forma de ensino, por 

essa razão naquele ano, mesmo os Governos Estaduais juntamente com as Secretarias de 

Educação adotando a medida de aprovação em massa de todos os alunos matriculados, a evasão 

escolar teve um aumento com taxa de 8,4% (Instituto Data Folha). A ausência de planejamento 

educacional e de equipamentos como celulares, tablets, computadores, notebooks, bem como a 

falta de internet nas casas dos alunos, foi o desafio inicial. Os discentes que se matricularam e 

tinham acesso a esses itens essenciais, muitos não possuíam um espaço adequado para 

acompanhar as aulas, logo as adversidades persistiram. Por isso, passado um ano nesta nova 

modalidade de ensino, em 2021, surgiu a necessidade de observação e estudo comportamental 

dos estudantes. Por conseguinte, objetivo deste trabalho foi o de investigar e compreender como 

os alunos do ensino médio de duas escolas estaduais na região metropolitana de Belém/PA estão 

aprendendo durante as aulas remotas tomando como fundamento o método de ensino conhecido 

como heutagogia, cujo o foco está na aprendizagem autodirecionada, e a psicologia 

comportamental na educação. 

 

Educação autodirecionada e a Teoria da Aprendizagem  

A heutagogia, método de ensino e aprendizagem que fundamenta este trabalho, baseia-

se em princípios cujo o foco central está no aprendiz. Segundo Araújo et.al. (2021) o método 

heutagógico é uma “tentativa de desafiar concepções sobre o ensino e aprendizagem centradas 

no professor e na necessidade de compartilhar conhecimento.’’ Desta maneira, estes autores 

alegam que o papel do docente não é mais aquele que “transmite” o saber, mas sim, o indivíduo 

que media e facilita o ensino, é este educador que fornecerá os mecanismos e ferramentas para 

que seus aprendizes desenvolvam a habilidade de aprender, exibindo dessa forma um 

comportamento autônomo tornando, portanto, seu processo de apropriação do conhecimento 

muito mais eficiente. Deste modo, é o sujeito que aprende quem direciona seu aprendizado. Em 

vista disso, educar passa a ser uma reflexão sobre o processo, fazendo com que esta educação 

faça sentido para quem aprende e não para quem está ensinando. Araújo et.al, (2021) ainda 

reiteram que a heutagogia “reconhece as experiências cotidianas como fonte de saber e 

incorpora auto direção da aprendizagem com foco nas experiências”. Os mesmos enfatizam que 

“toda e qualquer experiência é válida pois a aprendizagem não é um processo linear, mas sim 

aleatório e não necessariamente segue uma ordem específica” (ARAÚJO, et.al, 2021). 

Esta conduta compromissada com a educação foi observada por Paulo Freire em seu livro 

“Ação cultural para a liberdade” de 1981, neste trabalho ele reflete que o comportamento crítico 

com os estudos, dever ser a mesma atitude a ser tomada socialmente, diante da realidade 



 

 

 

153 

vivenciada. “Uma atitude de adentramento com o qual se vá alcançando a razão de ser dos fatos 

cada vez mais lucidamente” (FREIRE, 1981).  

A aprendizagem baseada na heutagogia também auxilia na obtenção de saberes para o 

aprimoramento de novas competências em conformidade às exigências de um mundo cada vez 

mais moderno, dado que este modelo educacional torna esses procedimentos mais flexíveis para 

os estudantes, fazendo com que estes determinem a demanda de tempo que disponibilizará para 

sua educação. (ARAÚJO, et.al, 2021). 

A luz das teorias de aprendizagem, apoiados nos teóricos da psicologia comportamental, 

começamos seguindo a linha de pensamento baseada no behaviorismo, onde esta expõe a 

concepção de que no “processo de ensino-aprendizagem tanto o professor como estudante são 

vistos como sujeitos ativos em interação constante de conhecimento e habilidades”. (PRADO, 

2017). Segundo Watson, é papel do professor viabilizar a maior quantidade de vezes possível 

ligações a uma resposta requerida, até que o aprendiz corresponda corretamente ao estímulo. 

(PRADO, 2017). 

Também dentro das ideias do behaviorismo temos o condicionamento operante de 

Skiner usado para educação. Segundo Prass (2007), há vários modos de aplicar a teoria. O autor 

destaca alguns estímulos, entre eles está "facilitar o processo de ensino através da aplicação e 

desenvolvimento de motivações específicas”, assim como remoção ou incentivo de certas 

atitudes pelo uso dos chamados reforços.  

Para o método psicogenético baseado nas pesquisas piagetianas, destacou-se aqui duas 

de suas quatro linhas que fundamentam essa teoria, são elas: (1) Situação problema - o contínuo 

desafio a pesquisa, a descoberta e invenção. (2) A avaliação - é um processo diagnóstico 

permanente que auxilia e conduz ao desenvolvimento (PRASS, 2007). Ou seja, nesta 

perspectiva das ideias psicogenéticas além do constante incentivo a curiosidade inerente aos 

seres humanos, a avaliação entra como critério importante para acompanhar o progresso deste 

aprendiz.    

Um dos teóricos cujas concepções mais convergem ao método heutagógico é Bruner, 

para ele o estudante tem o papel central no seu processo de obtenção dos saberes, assim como 

na heutagogia, a função do docente seria fornecer os meios para que o aluno possa adquirir este 

saber, de modo que se faça ficar explícito as metas a serem alcançadas. Em vista disso, o 

educador dever ser o guia para que os próprios alunos tracem seus caminhos e alcancem os 

objetivos propostos (PRASS, 2007).  

Ainda segundo Prass (2007), a teoria da aprendizagem por descoberta proposta por 

Bruner exibe algumas premissas: (1) “os estudantes devem apresentar uma predisposição para 

a aprendizagem”, ou seja, é preciso primeiramente preparar esses alunos para que estes estejam 

aptos a corresponderem o estimulo proposto. (2) “O conhecimento deve estar estruturado de 

forma que este seja internalizado da melhor maneira possível”. Dessa forma, o discente 

aprenderá o conteúdo passado, e não apenas decorará para resolução de uma prova ou 

atividade.  

Dando continuidade aos pensamentos de Bruner, o mesmo ainda esclarece que a 

educação não está isenta do plano social em que esse estudante está inserido, ao contrário disto, 

educar deve ser um ato de mediação entre o aluno e o ambiente em que ele se encontra. 

Conforme expõe Prass (2007) o aprendiz é capaz de reformular, transformar, aperfeiçoar e 

reestruturar seus conhecimentos, modificando continuamente suas interpretações destes, de 

modo que é capaz de interferir socialmente se utilizando dos fundamentos que aprendeu.  

 

O caminho da pesquisa 

A pesquisa foi realizada nas escolas Raymundo Martins Viana e Pedro Amazonas 

Pedroso, ambas instituições públicas estaduais localizadas na cidade de Belém/PA - Região 
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metropolitana. O período de observação e coleta dos dados ocorreu durante o primeiro e início 

do segundo bimestre do ano letivo de 2021, contando assim com a participação de 60 (sessenta) 

alunos matriculados, das séries 1°, 2º e 3° ano do ensino médio dos turnos manhã e tarde, todos 

com faixa etária de idade variando entre 14 e 18 anos, porém para este artigo consideramos 

somente 30 estudantes, os quais responderam o formulário de forma subjetiva e justificando 

suas respostas. Este trabalho é de natureza qualitativa, os dados aqui expostos foram coletados 

através de uma entrevista semiestruturada realizada por meio de um formulário eletrônico, além 

de observações durante as aulas on-line. No presente relato de experiência, foi analisado apenas 

o comportamento inerente as respostas obtidas ao longo das aulas com relação aos estímulos 

realizados, como incentivo à participação no chat com perguntas pertinentes ao conteúdo 

estudado e também o feedback recebido durante o preenchimento do formulário. A seguir, 

discutiremos mais o comportamento e os argumentos dos estudantes para os temas propostos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Desde o ano de 2020 a educação escolar passou a ser oferecida de maneira virtual, a 

seguir mostraremos os pontos observados e obtidos durante o tempo que foi realizada esta 

pesquisa. 

1. Alunos que não se adaptaram a nova modalidade de ensino 

Os resultados alcançados neste trabalho revelam que ainda há muitos desafios a serem 

superados no que diz respeito a educação virtual. O que foi constatado durante este período é 

que esses aprendizes ainda estão muito acostumados com a presença física de um tutor para 

orientá-los. Mesmo fornecendo materiais para estudo individualizado, os estudantes 

reclamaram justamente da ausência do educador como eram nas aulas presenciais. Durante a 

aplicação do questionário, quando foram perguntados sobre como foi a mudança das aulas 

presenciais para o ensino remoto quase todos os alunos responderam de forma negativa, 

algumas das respostas obtidas estão a seguir: 

Aluno (24) “um pouco complicado, a gente tava acostumado com uma coisa e do nada muda, 

isso assusta. Os professores não respondem na hora, eu fico ansioso esperando. Alguns nem 

respondem”.  

Aluno (17) “para mim está sendo difícil eu tento mas não consigo me concentrar na verdade eu 

nem tenho vontade de estudar nas aulas presenciais era diferente porque os professores davam 

o conteúdo e explicavam mas agora nem todos fazem isso”. 

Aluno (10) “aula por vídeo é bom, mas nas aulas presenciais eu aprendia mais”.  

Esses comportamentos revelam que alguns alunos ainda não compreenderam seu papel 

dentro do processo de ensino-aprendizagem para a proposta pedagógica baseada no método 

heutagógico. Segundo as teorias da aprendizagem, nesses casos, cabe ao professor fornecer 

mais ferramentas de estímulos a esses estudantes, criando atividades baseadas em gamificação 

por exemplo, que é uma forma lúdica, atrativa e acessível de ensino, uma vez que a maioria 

desses estudantes sentem-se atraídos por jogos virtuais, pode-se assim, ir  aplicando os reforços 

do behaviorismo, ou os desafios a pesquisa e a aprendizagem característicos do método 

psicogenético piagetiano. Bissolotti et.al (2014) reconhecem na gamificação uma possibilidade 

positiva de ensino-aprendizagem, uma vez que estes mecanismos intencionam “despertar 

emoções positivas, explorar aptidões pessoais ou atrelar recompensas virtuais ou físicas ao 

cumprimento de tarefas”.  
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Para alguns estudantes, este processo transição se deu de forma mais positiva, podemos 

observar suas experiências nestas falas:  

Aluno (30) “foi uma coisa boa e certa, porque é muito mais fácil e menos estressante de se 

concentrar e fazer as atividades”. 

Aluno (7) “foi bem complicado no começo, mas agora eu já me acostumei, aprendi a me 

organizar. Tô achando bem legal”.  

Partindo da fala do aluno 7, constatamos aqui, que esse discente, mesmo sem ter 

diretamente contato com as ideias das teorias comportamentais conseguiu se adaptar ao modelo 

educacional disponível. Uma característica apreciável e com base fortemente aplicada na 

heutagogia.  

2. Carência de um ambiente voltado para a educação 

Para esta pesquisa julgamos que um ambiente apropriado para o aprendizado, é 

claramente algo necessário para um bom desempenho estudantil. Dessa maneira, levantamos o 

questionamento quanto ao local individual de estudo, se este era adequado para se realizar as 

tarefas escolares, algumas respostas obtidas foram:  

Aluno (6) “é adequado, tenho boa internet, celular e computador”. 

Aluno (9) “péssimo, estudo no meu quarto mas não tenho privacidade, tenho irmãos pequenos” 

Aluno (19) “eu não acho adequado porque quando tem vídeo aula eu vou pra minha mesa e 

estudo e assisto a aula lá, mas quando é pra ler um material ou fazer atividade eu fico deitado 

na minha cama. As vezes a minha casa ta barulhenta e fica um pouco difícil me concentra”.  

A análise das informações coletadas nos mostraram que maioria dos estudantes disseram 

não possuir um local próprio para estudo, como dito anteriormente, esta pratica interfere 

diretamente no desempenho escolar estudantil, causando desta forma algumas deficiências no 

que está sendo aprendido. Segundo uma pesquisa realizada por Jabur (2015), onde ela 

investigou a influência do ambiente de estudo para a aprendizagem, os locais onde estão 

presentes muitos estímulos consecutivos, como visuais, auditivos e sociais, o indivíduo tende a 

ter atitudes discordantes do ato de estudar. Nos ambientes onde esses estímulos sociais, visuais 

e auditivos tem uma menor regularidade o comportamento estudantil exibido é mais apropriado. 

Algumas outras observações foram feitas durante as aulas online, como por exemplo 

alunos avisando que precisavam se retirar da sala virtual para realizar alguma atividade 

doméstica, ou seja, a educação remota além de todos suas mazelas inerentes ao ensino, não é 

também levado a sério por alguns responsáveis dos educandos.  

3. Análise subjetiva com base nas experiencias obtidas no ensino remoto  

Quando questionados sobre a eficiência da educação virtual e as dificuldades 

encontradas neste modo de ensino, as respostas foram bem variadas. Nas primeiras semanas, 

os estudantes relataram estar entusiasmados por terem aulas novamente, contudo, com o 

passar  dos dias, alguns alunos disseram  ainda gostar das aulas online e relataram ter pouca 

dificuldade, outros acharam extremamente ruim, os motivos incluem: a falta de aulas diárias, 

horários desorganizados, ausência de contato mais frequente com os professores para tirar 

dúvidas, além de preguiça, procrastinação, dificuldades de concentração devido a ansiedade e 

isolamento social. Alguns relatos estão descritos abaixo: 

Aluno (2) “sim acho bom, só é ruim de tirar as dúvidas com os professores”. 
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Aluno (25) “não né, tenho dificuldade em tudo, eu juro que eu não era assim nas aulas 

presenciais, por exemplo eu acho que eu  aprendi uns 20% dos assuntos vistos ate agora”.  

Aluno (8) “é eficiente pra alguém, pra mim o que mata é a preguiça”.  

Aluno (9) “mais ou menos, a internet é minha maior dificuldade, o sinal é fraco, por isso nem 

sempre tenho internet”.  

Aluno (5) “o ensino remoto é sim eficiente eu não encontro quase nenhuma dificuldade”.  

Aluno (19) “eu acho o ensino remoto eficiente até certo ponto, no ensino presencial você tem 

um horário de estudo, de chegada e saída, o contato era mais humano. As minhas maiores 

dificuldades nesse período é o foco normalmente eu vou focado no conteúdo que está sendo 

passado (mas isso presencialmente) agora esse novo jeito é difícil de prestar atenção e sem 

atenção a gente esquece o conteúdo”.  

A fala do aluno 9 reitera o trabalho realizado por Irawan et.al (2020), em seus resultados 

eles obtiveram que a maioria dos estudantes que participaram da pesquisa se sentiam 

aborrecidos durante as aulas se houvesse muita interferência do ambiente e interrupções na rede 

de internet. Os pesquisadores ressaltam outro fator que está diretamente envolvido no ensino 

online, a falta de interações entre os indivíduos, juntamente a restrições a aglomerações, deixam 

os estudantes entediados, características essas, também observadas na realização desta 

pesquisa.   

Cabe aqui também discutir o modo como foi implantado essa forma de educação, muito 

repentina e com pouco planejamento. O ensino a distância não é novidade pois somos 

conhecedores do EAD, mas ainda assim, soou como algo inédito pois não estávamos na prática 

acostumados com este método. No ano de 2020 por exemplo, ao aprovarem todos os estudantes 

matriculados, sem a menor análise qualitativa ou quantitativa do que eles aprenderam ou não, 

talvez tenha gerado nesses alunos um certo conforto e ausência de responsabilidade com os 

estudos. Consequentemente, a educação virtual sofreu, principalmente por que temos que levar 

em consideração o estado físico e mental dos sujeitos envolvidos nesse processo. Desta forma, 

uma das perguntas feitas foi em relação a pandemia, como toda essa situação afetava os 

estudos.  

4. O impacto da pandemia de COVID-19 no aprendizado dos estudantes 

Para esta pergunta os discentes responderam descrevendo sintomas bem característicos 

desenvolvidos durante esse período de isolamento social, como ansiedade, estresse, irritação, 

etc. Segundo Zwielewski et. al (2020) em uma pandemia é comum um comportamento 

acentuado mostrando indícios e manifestações de transtornos psicológicos. Para Irawan et.al 

(2020), a aprendizagem online limita o uso da linguagem verbal e não-verbal, o que gera a falta 

de apoio social, desencadeando distúrbios emocionais.  A seguir estão as respostas obtidas de 

alguns discentes: 

Aluno (6) “estou com ansiedade e isso afeta muito meus estudos por que eu não consigo manter 

a concentração”. 

Aluno (3) “ando sempre triste, a pandemia afetou muito minha vida, porém faço de tudo pra 

aprender”. 

Aluno (14) me sinto isolado da galera, eu estudava melhor com meus amigos”. 

Alguns poucos estudantes responderam de maneira mais otimista, nos fornecendo pequenos 

sinais da heutagogia aplicada. 
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Aluno (20) “em casa eu me sinto confortável e seguro, o que me deixa mais tranquilo é saber 

que minha família está bem. Nos meus estudos so melhorou as coisas, eu estudo na hora que eu 

to disposto e ta dando certo”. 

Aluno (23) “Hoje em dia eu me sinto bem, confesso que é mais difícil aprender a ser responsável 

pelos meus estudos, mas eu também tenho mais tempo pra estudar e aprender”.  

A colocação do aluno 23 demonstra algo muito relevante, nos leva a inferir que, apesar 

das dificuldades, orientar os estudantes para que ele se torne autônomo do seu próprio caminho 

até o aprendizado é sim possível. Esta fala também revela que esse processo de transição, apesar 

de ser lento e dificultoso, é viável, nos motiva como educadores na busca pela melhoria 

contínua da educação que estamos fazendo. 

5. Como podemos melhorar o ensino remoto de modo a ajudar os estudantes em seus 

processos de autoaprendizagem.  

Por último pedimos aos discentes sugestões para melhoria do ensino remoto, quais 

mecanismos poderíamos usar para melhorar a educação fornecida,  o retorno que tivemos como 

respostas foram aulas todos os dias em horários fixos (isto reflete muito ao que eles estão 

acostumados no ensino presencial), utilizar plataformas variadas para dar aulas, promover a 

interação online dos estudantes por meio de jogos e campeonatos virtuais voltados pra 

educação, ter um menor volume de atividades semanais e chips com bônus de internet para que 

todos pudessem acompanhar as aulas sem ter essa preocupação, além de resolução de questões 

para tirar dúvidas durante as aulas online.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados apresentados compreendemos que ainda é muito forte a ligação 

dos estudantes com o ensino presencial, apesar de termos até este momento exatos um ano e 

meio nesta modalidade chamada de ensino remoto, muitos discentes não conseguiram se 

adaptar e por conseguinte, pouco foi aprendido. Aos estudantes que corresponderam bem aos 

estímulos propostos, esperamos que continuem nesse caminho de aprofundamento da 

autoaprendizagem, e na busca curiosa e constante de mais saberes. Durante a produção deste 

relato de experiência, também vimos os reflexos de um problema mundial em um país como o 

Brasil, e de como nossa educação já tão fragilizada, ficou mais abalada por tantas decisões a 

curto prazo a serem tomadas. Apesar disso, foi um momento para professores se reinventarem, 

aplicando novas metodologias de ensino-aprendizagem no contexto de suas práticas. Por isso, 

a importância dessa pesquisa, ela não só faz demonstração de uma imagem que remete a 

realidade que se repete em grande parte das Escolas Públicas a nível nacional, mas também 

lança um olhar orientado ao ensino autodirecionado e as bases da psicologia comportamental. 

Desta maneira, o estudo do método proposto aqui é uma forma de conduzir os alunos para que 

os mesmos sejam mais autodidatas, participativos, protagonistas e autônomos em relação ao 

seu próprio aprendizado.   
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RESUMO 

O presente estudo traz o resultado parcial do trabalho de conclusão de curso do curso 

de Pedagogia /UERN que teve como contexto a educação infantil. O objetivo da 

pesquisa foi apreender as significações de uma professora sobre o processo de 

construção da autoestima na criança da educação infantil. Utilizamos os pressupostos 

teórico-metodológicos da Psicologia Sócio-Histórica que perpassou toda pesquisa 

(Vygotsky e colaboradores). Para produção dos dados utilizamos a entrevista reflexiva 

(SZYMANSKI) e para análise e interpretação desses dados, o procedimento dos 

núcleos de significação (AGUIAR, SOARES e MACHADO). Alcançamos três 

núcleos de significação, mas iremos discutir apenas sobre um núcleo. 

PALAVRAS-CHAVE: Autoestima; Relações afetivas; Professor-criança 

 

 

INTRODUÇÃO 

Em nossa atualidade é visível à busca e estima em refletir a respeito da prática do 

professor, considerando os efeitos que a mesma tem na vida da criança, que são muitos. O 

professor ele exerce um papel de magnitude para o contexto social, e para o desenvolvimento 

particular do aluno e através da relação estabelecida no espaço escolar, mas precisamente na 

educação infantil o professor pode contribuir para a aprendizagem, e para o processo de 

construção da individualidade de cada criança, destacamos o processo de formação da 

autoestima infantil. 

Portanto, o contexto da nossa pesquisa é a educação infantil, sendo definida pela “Lei 

Diretrizes e Bases da Educação” a LDB de 1996, em seu art. 29, enfatiza que: “A educação 

infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social [...]”. 

É nesse espaço que são revelados as diferenças e despertados as individualidades de cada 

criança, e afetos são constituídos na relação criança-criança e na relação professora-criança. 

Desta forma, enfatizamos a importância em apreender as significações do sujeito sobre o 

processo de formação da autoestima da criança, desenvolvendo uma discussão a respeito da 

junção das relações afetivas com esse processo, considerando a importância de uma prática 

mediada pela afetividade, sendo possível através das mediações do professor unido aos laços 

afetivos contribuir para com a vida da criança. Esse trabalho discute a respeito do resultado 

parcial de um trabalho de conclusão de curso do curso de Pedagogia da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN, titulado como; A construção da autoestima da criança na 

educação infantil: uma abordagem sócio-histórica. O trabalho teve como objetivo; apreender as 

significações de uma professora sobre o processo de construção da autoestima na criança da 

educação infantil. Então nesse estudo iremos apresentar de forma parcial a zona de sentidos da 

professora colaboradora da pesquisa, acerca do perfil da professora que colaborou com a nossa 
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pesquisa, atribuímos com um termo fictício titulado como Serena. E Serena é uma professora 

da educação infantil da rede pública do município de Mossoró/ RN. Tem vinte e um anos como 

tempo de atuação na educação e, em específico, na educação infantil, dezesseis anos. A escolha 

pela professora se deu a partir do objetivo da nossa pesquisa e também devido a questão de 

estudo sendo: quais os sentidos e significados de uma professora sobre a formação da 

autoestima da criança na educação infantil?. Em nosso trabalho utilizamos a proposta dos 

núcleos de significação, e alcançamos três núcleos de significação, porém iremos apresentar 

apenas um núcleo. No decorrer discutiremos sobre o caminho percorrido para a apreensão das 

significações do sujeito. 

 

APREENSÃO DOS SIGNIFICADOS DE SERENA 

 O nosso estudo se fundamenta no Materialismo Histórico Dialético e na Psicologia 

Sócio-Histórica, e para o processo de apreensão do sentido e significado do sujeito, elegemos 

categorias como; afetividade, historicidade, mediação e significado e sentidos. Os pressupostos 

teóricos da abordagem Sócio-Histórica tem como princípio os estudos através do psicólogo Lev 

Vygotski, com apoio dos seus colaboradores Luria e Leontiev e seguidores em vários lugares 

do mundo. Esses estudos, possibilitam o desenvolvimento de pesquisas que contemplam a 

concepção do homem como sujeito ativo, reflexivo e constituinte da sua historicidade, bem 

como compreender o processo do desenvolvimento humano considerando todas as vertentes 

presentes nesse processo, como por exemplo, a produção de sentidos do sujeito. Em outras 

palavras, a concepção de sujeito da Psicologia Sócio-Histórica, percebe o homem como um 

“ser social” e que, para compreendê-lo, é necessário se aproximar das relações que o sujeito 

estabelece com a sua natureza e meio, valorizando toda a sua história. Aguiar e Machado (2015) 

explicitam que o sujeito, na Psicologia Sócio-Histórica, é compreendido como aquele que se 

constitui na relação dialética com o social e a história. Então, para alcançar as zonas de sentido 

de Serena, foi preciso seguir um trajeto que se desenvolve de forma complexa; [...] o caminho 

de apreensão dos sentidos e significados é continuamente marcado por um processo de idas e 

vindas [...] (AGUIAR; SOARES; MACHADO, 2015, p. 63. Sendo também um caminho cheio 

de descobertas e aprendizado.  

A princípio em nossa pesquisa utilizamos a entrevista na perspectiva reflexiva 

(SZYMANSKI, 2011) e seguimos como procedimento de produção das informações a proposta 

dos núcleos de significação (AGUIAR; SOARES; MACHADO, 2015), para analisar e 

interpretar os nossos achados. Seguimos as seguintes etapas da proposta, iniciando pela 

sistematização dos pré-indicadores que se constituiu da seguinte forma: após a transcrição de 

todas as narrativas da professora, buscamos nas falas de Serena a palavra com significado, 

destacando pequenos trechos e palavras que atribuía algum significado evidente. Dessa forma, 

alcançamos em nossa pesquisa 79 pré-indicadores, sendo organizado em um quadro todas as 

questões levantadas na entrevista junto com suas respectivas respostas, todas enumeradas. 

Próxima etapa foi a aglutinação dos pré-indicadores em indicadores, alcançamos em nossa 

pesquisa 12 indicadores a partir de um movimento de idas e vindas, de leitura e releituras das 

informações. Cada indicador é representado por uma cor, e para a aglutinação é construído um 

quadro com os 12 indicadores e seus respectivos pré-indicadores. Terceira etapa foi a 

organização dos núcleos de significação, e no trabalho de conclusão de curso alcançamos três 

núcleos de significação como resultado de um processo de análises e interpretação 

constantemente mediados pela reflexão, e cada núcleo corresponde às zonas de sentido da 

professora Serena. Contudo, no presente trabalho iremos apresentar apenas um dos três núcleos 

de significação, o núcleo de significação dois titulado como; Relações afetivas entre a 

professora a as crianças é chave para a formação da autoestima. Nesse núcleo é revelado os 

sentidos de Serena que engloba os afetos manifestado em ações simples na sala de aula da 
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educação infantil, como também a  importância de valorizar a criança a partir do seu papel 

como sujeito ativo, e as contribuições de uma relação afetuosa na relação professora-criança. A 

constituição dos núcleos foi através da aglutinação dos indicadores, sendo uma etapa que 

contempla as análises realizadas em sua totalidade. A seguir apresentamos o núcleo de 

significação e seus respectivos indicadores, conforme mostra o quadro 1:  

 

Quadro 1 - Organização dos núcleos de significação 

NÚCLEO  INDICADORES 

 

RELAÇÕES AFETIVAS ENTRE A PROFESSORA E AS 

CRIANÇAS É CHAVE PARA A FORMAÇÃO DA 

AUTOESTIMA. 

A afetividade em “coisinhas 

simples” do dia a dia em sala de 

aula. 

Escutar, acolher e valorizar a 

criança è importante. 

Relação de confiança produz 

afetações.  

Fonte: Santos (2021) 

 

Nesse núcleo é discutido o olhar da professora mediante as relações afetivas 

estabelecidas no espaço da educação infantil, de forma que expressa sua importância para a 

formação da autoestima na criança enfatiza que o afeto é manifestado de forma simples, através 

das atitudes que expressam valorização pelas crianças. A sistematização desse núcleo se deu a 

partir da aglutinação de três dos indicadores, tais como; 1. Afetividade em coisinhas simples 

do dia a dia em sala de aula da educação infantil. 2. Escutar, acolher e valorizar a criança é 

importante. 3. Relação de confiança produz afetações. 

O indicador a afetividade em “coisinhas simples” do dia a dia em sala de aula 

explicita significações sobre situações aparentemente simples, mas que podem afetar de forma 

positiva a formação da autoestima da criança, vejamos: 

 

[...] os pais quando chegam, eles estão tipo dormindo, “estão dormindo”. Aí eu digo; 

“Fulaninha, acorde papai chegou!”, são coisinhas simples do dia a dia, as vezes são atitudes 

que você vai construindo [...] a afetividade é a chave, principalmente no nosso trabalho é 

muito bom, em qualquer lugar, você ser bem recebido e ser bem a acolhido [...]. 

 

A situação relatada pela professora exemplifica que as ações do dia a dia podem 

contribuir para o desenvolvimento da autoestima, momentos da convivência que expressam a 

potência da afetação nas crianças. Outra situação que destacamos é a forma como a professora 

significa suas conversas com as crianças; segundo ela:  

 

O professor tem que ter firmeza para conduzir seu trabalho, ele tem que se mostrar afetuoso 

com as crianças [...] a gente tem que conversar com eles como eles fossem adultos, eu não 

converso com eles “mimimi". A gente fala direitinho [...]. 

 

Essa fala, explicita que a professora entende que o trabalho deve ser conduzido, não 

como “mimimi”, mas com firmeza, o que sinaliza que para ela ser afetivo não é infantilizar as 

conversas. Nesse sentido a inserção desse encaixe das relações afetivas na prática da professora, 

podem ser percebidas em atitudes simples na sala de aula, sem ter que exigir recursos ou 

grandes ações. É possível refletir que a ideia utilizada por Serena sobre conversarmos com as 

crianças como adultos, traz uma noção do contexto histórico em relação a concepção de criança, 

onde por um certo momento da história a criança foi vista como “miniaturas dos adultos”, sem 
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ser considerada pelas características de sua fase, porém existe um aspecto mais pertinente em 

sua fala, sobre a relações afetivas não serem limitadas à falas infantilizadas, gestos, carinhos ou 

abraços, [...] você conquista as crianças [...] não precisa tá agarrando e beijando não. 

Podemos mencionar Moura, Oliveira Neto e Mendes (2020, p.188):  

 

A afetividade pode se iniciar quando o professor estabelece segurança às 

crianças, começando assim, a ouvi-las, dar importância a suas ideias, vontades 

e angústias. Desta maneira, com pequenos gestos, se inicia uma relação afetiva 

entre professor-criança; criança-criança.  

 

Com base nos autores, a afetividade em sala de aula no ensino infantil se inicia na 

relação tanto professor-criança como criança-criança, de forma que as ações voltadas à criança 

são reconhecedoras de sua totalidade. Para Serena, o professor deve “ter firmeza para conduzir 

seu trabalho”, enfatizando, assim, a necessidade de assumir as responsabilidades de condução 

que a profissão exige, para superar as dificuldades que possivelmente aparecem no meio, 

porém, sem romper com o lado afetivo da profissão, pois além disso, o professor deve: “se 

mostrar afetuoso com as crianças”. Para Ramos (2011, p. 43), “O que nos liga aos outros é a 

emoção, fundante do Eu, da alteridade e da cognição”. Portanto, assim como Serena discorreu 

em algumas falas sobre a conquista da criança na relação professor-criança, é possível refletir 

que a partir do momento em que o menino ou a menina se insere no ambiente escolar, tudo que 

o compõe como sujeito social, emocional e intelectual são manifestados e despertados nesse 

espaço, assim, consequentemente, os processos de construção das crianças vão se constituindo 

nessas relações. Essas relações são constituintes do processo de formação da autoestima da 

criança.  

O indicador escutar, acolher e valorizar a criança é importante, traz significações 

referentes à dinâmica das atitudes de Serena nas suas relações com as crianças. Uma das 

atitudes de Serena que destacamos é a sua capacidade de escutar e respeitar as crianças, isso 

fica explícito quando diz: [...] a gente escuta e respeita a opinião deles, certo? faz com que 

eles percebam que a opinião deles, a conversa deles é importante. Percebe-se que para a 

professora o ato de ouvir se constitui uma expressão de afeto, que contribui na formação da 

autoestima, tendo em vista que diante de um discurso social em que os adultos têm vozes que 

sobressai as das crianças, ofuscando seu poder de fala; essa atitude de ouvi-las revela a 

importância e valor de suas opiniões. Dessa maneira, podemos nos reportar a Silva (2016, p. 

1129), quando expõe: “Na Educação Infantil, não devemos perder de vista as necessidades e os 

interesses das crianças, sempre ávidas para explorar, experimentar, colecionar, perguntar e 

aprender”. Então, com base nisso podemos refletir que o ato de reciprocidade diante das 

necessidades das crianças devem fazer parte da prática do professor, pois seus interesses 

precisam ser escutados, ser conhecidos, assim, a criança estará mais disposta a aprender e se 

sentir importante mediante as suas falas e ações. É muito importante também a gente valorizar 

as atividades deles (SERENA 2021). A valorização das atividades das crianças mencionada 

por Serena, são atitudes que contemplam contribuições para reconhecimento das próprias 

habilidades das crianças. Destacamos uma observação no que se refere à comparação 

possivelmente existente em salas de aulas, que traça um caminho de afetações para o processo 

individual da formação da autoestima nas criança, pois, de acordo com Ramos (2011), “A 

educação marca os sujeitos enquanto semelhantes, mas não deve torná-los iguais ou réplicas 

uns dos outros”. Ou seja, através da educação a criança conhece as suas semelhanças em frente 

ao seu contexto social; porém, a educação deve proporcionar à criança a possibilidade de 

compreender e conhecer o seu ser individual e aprender a valorizá-lo com suas potencialidades 

e habilidades, assim como mencionado pela professora, que essa valorização faz parte de suas 
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intervenções no dia a dia, de forma que todas as suas sugestões, conselhos e até mesmo 

correções se tornam aceitas pelas crianças através dessa inserção afetiva.  

Nesse contexto, a relação de confiança produz afetações. Nesse indicador, as falas da 

professora são enfáticas, ela demostra preocupação nesse aspecto. A fala que segue exemplifica 

suas significações sobre isso, vejamos: 

 

[...] através da contação de história e de uma relação [...] de confiança, quando a criança confia 

em você, você pode até dizer; “não isso aqui não tá legal não, viu?”, “Eita essa letrinha, olha, 

tá olhando para trás”, a gente vai corrigindo e eles vão...eles aceitam a nossa crítica [...]  

 

Podemos perceber que Serena revela satisfação em contribuir com o aprendizado das 

crianças em sua relação professora-criança atribuído a existência da confiança entre eles, se 

sente na liberdade de orientá-los. Compreendemos que a professora que se dispõe a apoiar, 

sugerir e “corrigir” quando necessário, respaldada no afeto com o intuito do crescimento do seu 

aluno, seu foco será em cooperar e demostrar disponibilidade em ajudar ao seu aluno, assim 

como Serena expressa: “a gente vai corrigindo e eles aceitam a nossa crítica”. Essa atitude da 

parte das crianças expressa o retorno da confiança na professora. Podemos mencionar o que 

aponta Silva e Navarro (2012, p. 96): “Dentro desse processo, essa relação deve estar pautada 

na confiança, afetividade e respeito, cabendo ao professor orientar o educando para o 

crescimento interno”. 

Assim, é possível ponderar que no desenvolvimento do trabalho do professor o afeto se 

interliga com a busca de melhorias das metodologias, do olhar sensível para com a realidade 

vivenciada pelo o aluno, pois na relação estabelecida entre professor-criança, as implicações 

constituídas dessa união devem ser baseadas na afetividade, sendo a chave em todo esse 

percurso. Diante das interpretações realizadas nesse núcleo que revelam reflexões acerca da 

prática da professora mediada pela afetividade, ressaltamos que as relações afetivas na 

educação infantil são expressadas em sua simplicidade, em atitudes como ouvir, pelo 

acolhimento e valorização. Entendemos a importância do afeto no processo de construção da 

autoestima na criança, pois ao escutá-la, o professor contribui para entender as suas 

inquietações, como abre um caminho na relação professor-criança para a formação de laços de 

confiança, de forma que o professor nessa relação pode interpretá-las respeitando as suas 

opiniões, para que possa ser aceito por elas em suas intervenções. 

 

 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ACHADOS DO NÚCLEO DE SIGNIFICAÇÃO DOIS  

Os sentidos e significados do sujeito partem das suas vivências no contexto que é 

inserido, sendo um ser capaz de refletir sobre si e sobre o que te cerca. Então a partir da 

apreensão das significações de Serena, é possível perceber que diante das suas experiências 

como professora da educação infantil ela consegue refletir sobre a importância de contribuir 

para o processo de formação da autoestima da criança através de sua prática, sendo algo que 

pode ser alcançável para a pratica de todo professor do ensino infantil. Cada indicador revela 

através das significações de Serena fatores pertinentes para alcançar contribuições nesse 

processo de formação da autoestima infantil, sendo no indicador a afetividade em “coisinhas 

simples” do dia a dia em sala de aula, revelado a pertinência das ações simples que 

ultrapassam carícias ou gestos para com a criança, ações simples com base na afetividade que 

acarretam sentido nesse processo de formação da autoestima, como também trazem 

contribuições para a relação da professora com as crianças. O indicador escutar, acolher e 

valorizar a criança é importante, nesse indicador é perceptiva a continuidade do indicador 

anterior, pois as atitudes simples mediadas pelo afeto são atribuídas por Serena sendo elas ações 

como escutar, acolher e valorizar, sendo atitudes que contemplam as contribuições para o 
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enaltecimento da autoestima da criança, perceber a criança como um sujeito único que é 

composto por ideias e opiniões que precisa ser ouvidas no contexto social. O indicador Relação 

de confiança produz afetações, revela que os laços afetivos constituídos no espaço da 

educação infantil, resultam em contribuições para a relação da professora Serena com seus 

alunos, de forma que a medida que ela atua como uma professora ouvinte que os acolhem, as 

crianças retribui essas ações de forma afetuosa com base na confiança por sua professora. Por 

fim, a partir do núcleo relações afetivas entre a professora e as crianças é chave para a formação 

da autoestima, apreendemos que a professora se constitui na ideia de que na educação infantil 

a afetividade é chave em seu desenvolvimento positivo, atribuindo esse pensamento ás relações 

afetivas em sua prática como aliada ao processo de construção da autoestima na criança, e 

também como atributo para lidar com as implicações presentes em sua atuação docente. Além 

disso, na relação professora-criança enfatiza que o afeto em sala de aula é de forma simples, 

através de atitudes que expressam a valorização das crianças, o valorizar as atividades e o ouvir 

a criança, uma vez que a prática mediada pela afetividade se inicia a partir do acolhimento ao 

chegar á sala de aula. Constamos o valor dessa pesquisa para novos estudos científicos, a 

respeito das relações afetivas, construção da autoestima infantil e relação professor-criança, 

alcançando novos caminhos para novas descobertas, possibilitando reflexões para 

ressignificação da prática do professor e o alcance de uma metodologia que se entrelace com o 

afeto e com a formação da autoestima. 
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ATIVIDADE PECUÁRIA E A TRANSFORMAÇÃO DA MATA CILIAR DO AÇUDE 

ORÓS/CE: um trabalho com alunos e pequenos pecuaristas 

Maria Venâncio Lima1 

 

 
RESUMO 

As matas ciliares são essenciais para a manutenção, a qualidade e a preservação dos 

mananciais, para a retenção de sedimentos, prevenindo o assoreamento nas margens 

de rios, lagos e açudes, servindo de abrigo e fonte de alimentação para a fauna aquática 

e terrestre. O processo histórico de ocupação, desenvolvimento e crescimento das 

cidades no Brasil, ocorreu por meio dos rios, gerando assim, diversos impactos 

ambientais em decorrência da ação humana, com influência direta nos corpos hídricos. 

O objetivo desse trabalho é analisar as transformações ocorridas na mata ciliar do 

açude Orós/CE, através da atividade pecuária desenvolvida nas margens desse 

reservatório de água doce, pois os ribeirinhos desmatam e plantam capim para a 

alimentação do rebanho. Assim, o presente trabalho também vem realizar uma revisão 

da literatura acerca da importância da mata ciliar, ressaltando a formação, sua função 

e relevância para proteção, com contribuições de autores, tais como: Carvalho (2005), 

Castro (2012), Ferreira (2004), Firmino (2003), Jones (1994), Oliveira (2000), entre 

outros. Também vem enfatizar a importância do trabalho de pesquisa que os alunos 

da EEM Epitácio Pessoa realizaram por meio de estudos da literatura pertinente, aulas 

de campo, entrevista e oficina com os pequenos pecuaristas ribeirinhos, com o 

objetivo de observar e buscar compreender as mudanças sofridas nas margens do 

açude, assim como contribuir para mudanças no modo de entendimento e ações de 

preservação da mata ciliar. Dessa forma, há a seguinte indagação: por que a atividade 

pecuária está causando a transformação da mata ciliar do açude Orós? 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mata ciliar; açude Orós 

 

 

INTRODUÇÃO 

As matas ciliares ou florestas ripárias, matas de galerias e florestas ribeirinhas, podem 

ser compreendidas como cobertura vegetal nativa, assim como floresta comumente situada em 

faixas de margens de rios, outros corpos de água, em volta de nascentes, represas naturais ou 

artificiais e lagos. Esse modelo de vegetação se baseia no processo de preservação da 

diversidade do meio ambiente, pela qual é conhecida como uma Área de Preservação 

Permanente (APP), pela Lei Nº 12.651 de maio de 2012, constituindo o novo código florestal 

brasileiro. 

As matas ciliares desenvolvem papel fundamental na proteção dos rios, tornando 

essencial a sua recuperação e conservação. A sua existência é de suma importância para a boa 

qualidade de vida dos seres vivos, tanto vegetais quanto animais. Ela contém funções ecológicas 

e ambientais importantes tanto para a natureza quanto para a humanidade (PANIZZA, 2016). 

Assim, funcionam também como corredores da fauna por meio de estilhaços florestais, 

contribuindo especialmente por fornecer locais de moradias para a enorme quantidade de 

espécies de animais.  

A vegetação ciliar colabora para a preservação dos sedimentos e a diminuição dos 

efeitos de assoreamento e erosão que os rios e açudes estão sofrendo, colaborando com a 
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disseminação dos compostos, dificultando a entrada de resíduos nos corpos hídricos, possuindo 

solo fértil por causa do extravasamento do rio em períodos de cheias. (SBPS, 2015). 

A exploração predatória dos recursos naturais associada à falta de práticas adequadas 

das atividades agrícolas, bem como as condições climáticas do semiárido com seus períodos de 

estiagem, têm contribuído para a destruição da cobertura vegetal e causando obstrução dos rios 

e açudes pela erosão do solo, além da atividade humana não planejada. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho é pautado em pesquisa exploratória (bibliográfica) como sendo, “a 

pesquisa bibliográfica é aquela em que é realizada a partir do registro disponível, decorrente de 

pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc.” (SEVERINO, 

2011, p. 122). Também a pesquisa está pautada no desempenho do protagonismo estudantil, 

que segundo Silva (2009, p. 3) afirma que “[...] o protagonismo é uma relação dinâmica entre 

formação, conhecimento, participação, responsabilização e criatividade como mecanismo de 

fortalecimento da perspectiva de educar para a cidadania [...]”, assim aliar o ensino numa junção 

entre a teoria e a prática, visando tornar o aluno sujeito de sua aprendizagem em colaboração 

com outras pessoas, fazendo parte do processo de construção coletiva na busca por respostas 

de um dado problema, poderá desenvolver um conhecimento sólido e eficaz.  

Nessa perspectiva, esse estudo se caracteriza sob o olhar e a experiência do pesquisador 

diante do tema sugerido, associando ideias, fatos e críticas de um ponto de vista próprio, 

partindo de uma realidade observada. Dessa forma, considera-se que existe uma relação entre 

o mundo e o sujeito que não pode ser traduzida em números e sim em experimentos empíricos. 

Para melhor estudo e análise crítico reflexiva das transformações sofridas no açude 

Orós, foi realizado uma aula de campo no mês de outubro de 2019 com os alunos da turma da 

2ª série da escola de ensino médio Epitácio Pessoa, Orós/CE. A partir das referências 

bibliográficas estudadas em sala de aula, do contexto histórico do reservatório do açude Orós, 

os tipos de trabalhos praticados em suas margens que, ao longo dos anos vêm causando 

destruição de parte da mata ciliar desse reservatório de água doce. Desse modo, partindo de 

leitura e discussões da problemática, os alunos saíram para um estudo mais aprofundado, sob o 

olhar do observador e questionador das consequências do desmatamento da mata ciliar. Assim, 

os discentes propuseram realizar uma pesquisa com os pequenos pecuaristas, ribeirinhos do 

açude Orós, por meio de aplicação de questionários com questões relacionadas a temática. 

Dessa forma, o trabalho com pesquisas em formato de aulas de campo, contribui para a 

observação direta do que está sendo investigado, para melhor análise interpretativa, visando 

auxiliar nas descobertas e propostas de possíveis soluções para os problemas detectados. 

Mediante o exposto, com o objetivo de buscar compreender o que, como e porque os 

pequenos pecuaristas entendem sobre a mata ciliar, o questionário buscou abordar as seguintes 

perguntas: Você sabe o que é mata ciliar? Você sabe dos riscos da degradação das matas ciliares 

para o meio ambiente? Sobre o reflorestamento da região onde você mora: você já reflorestou 

alguma área? Você já presenciou palestras sobre preservação ou conhece projetos que previnem 

o desmatamento na região? Se existisse outra forma de conservar a mata ciliar do açude Orós, 

você adotaria em suas atividades cotidianas? Que tipo de vegetação você planta nas margens 

do açude Orós? Você aplica algum herbicida na lavoura que você planta as margens do açude 

Orós?  

Essas perguntas foram aplicadas com 35 pecuaristas de 06 comunidades ribeirinhas, 

visando capturar a compreensão e a forma como eles trabalham com essa atividade, que 

cuidados adotam em suas atividades diárias, se sabem o que é mata ciliar, se procuram de 

alguma forma preservar a mata ciliar existente, se já reflorestou alguma área da região onde 
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mora, se já presenciou alguma palestra ou se projetos sobre preservação do meio ambiente, que 

tipo de plantas eles cultivam, se usam herbicida ou inseticida na lavoura cultivada e se deseja 

participar de ações voltadas para a diminuição desmatamento na região.  

Esse tipo de pesquisa com a participação coletiva, visa uma ligação do entendimento de 

um dado problema existente com a visão do entrevistado, evidenciando examinar com análises 

críticas, os acontecimentos observados. Com os resultados coletados e diante da visão dos 

pequenos pecuaristas, os alunos decidiram realizar uma oficina, objetivando desenvolver um 

trabalho de esclarecimento das ações de cuidado e preservação da mata ciliar do açude Orós.  

Partindo de abordagens tais como: a importância da preservação da mata ciliar do açude 

Orós, iniciando com uma dinâmica onde, em uma caixinha continha várias perguntas 

relacionadas a temática e, com uma música de fundo, a caixinha ia passando de mão em mão e 

quando a música parava, a pessoa retirava da caixinha a pergunta e o mesmo respondia de 

acordo com seus conhecimentos. Após realizada a dinâmica, os alunos explanaram a temática 

sob a forma de slides, vídeos e fotos retiradas na aula de campo realizada anteriormente, 

explicando o que é mata ciliar, os tipos de degradação as matas ciliares sofrem, as causas e 

consequências do desmatamento, porque preservá-la, os modelos de plantas são mais 

adequados para serem cultivadas nas margens do reservatório, que ações são possíveis de serem 

colocadas em prática para que ocorra sua manutenção, e que locais das margens do açude Orós, 

estão ocorrendo o desmatamento com mais frequência. A partir dessa explicação, os alunos 

abriram o debate, os pequenos pecuaristas fizeram perguntas e os discentes buscaram respondê-

las, visando tirar as dúvidas existentes.  

Ao final, foi feito um grupo de estudos. Cada grupo continha cinco pequenos pecuaristas 

e dois alunos dando suporte a discussão, a respeito de ações que eles poderiam adotá-las em 

seu cotidiano para amenizar o problema da destruição de parte da mata ciliar do açude Orós. 

Desse modo, diante do trabalho realizado, a proposta de se trabalhar a partir de problemas 

locais, na perspectiva de buscar alternativas viáveis de possíveis soluções, colocando o aluno 

no centro do processo de ensino e aprendizagem, com a iniciativa estudantil de procurar 

respostas por meio da investigação, faz com que o processo de ensino e aprendizagem seja 

dinâmico, interativo e instigador, colocando o discente no centro desse desenvolvimento, 

conforme ressalta (FLETCHER, 2014, p.2) , é necessário que o estudante tenha voz, para poder 

ser autor de sua aprendizagem.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Porque preservar as nascentes de rios, lagos, açudes e represas 

A nascente correta de um rio é aquela que fornece água de boa qualidade, com 

abundância e com continuidade, se localizando perto do local onde irá ser utilizada e de cota 

topográfica alta, que proporcione sua distribuição por gravidade, sem gasto de energia. Vale a 

pena lembrar que, além da quantidade de água produzida pela nascente, é fundamental que 

possibilite boa distribuição no tempo, onde haja adequação em todos os meses do ano da saída 

da água.  

Dessa forma, essa ocorrência irá causar um funcionamento do corpo d’água como um 

recipiente impermeável, ocasionado infiltração em curto espaço de tempo toda a água recebida 

durante uma precipitação pluvial.  

Como ressalta Oliveira Filho et.al (1994), as nascentes se encontram em depressões ou 

encostas do terreno, como também no nível de base constituído pelo curso d’água da localidade, 

com capacidade de ser perenes de fluxo contínuo, temporárias de fluxo apenas na estação 

chuvosa e efêmeras, surgem durante a chuva, mantendo-se por apenas alguns dias ou horas.  
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Para que haja a preservação das matas ciliares, é necessário que tenha a presença de 

árvores nos topos dos morros e das seções convexas com prolongamento de até um terço das 

encostas, sendo imprescindível para a regeneração e conservação das nascentes. As desordens 

principais identificadas nas nascentes são a compactação do solo pelo gado e pelas práticas de 

preparo para o plantio de culturas agrícolas, presença de lixo, estrume, erosão e desmatamento. 

Para a reconstrução das áreas degradadas pelo desmatamento ou queimadas das matas 

ciliares de rios, lagos, represas ou açudes, devem ser implantados projetos e programas de 

reflorestamento e o trabalho com a sensibilização dos ribeirinhos dessas localidades. Essa é a 

forma mais adequada de buscar a regeneração dessas áreas destruídas por longos anos da 

história da humanidade. 

 

Manutenção e importância da mata ciliar  

A mata ciliar é a formação vegetal que se localiza nas margens de rios, açudes, córregos, 

represas e nascentes, estabelecendo-se nas bordas dos corpos d’água. Dessa forma, a mata ciliar 

é também conhecida como mata de galeria, de várzea, vegetação florestal ripária. Por possuir 

uma extensão característica que deve ser conservada de acordo com a largura do rio, lago, 

represa ou nascente, a área que compreende a mata ciliar, é de fundamental importância para 

essas funções especificas (WWWF, 2015).  

Como ressalta Castro et al. (2012), matas ciliares são faixas de vegetação que ficam 

localizadas nas bordas de rios e córregos, onde tem a possibilidade de ocupação de dezenas de 

metros próximo as suas margens. Dessa maneira tal faixa de vegetação é essencial para a 

manutenção do equilíbrio ambiental protegendo o solo do desgaste e erosões possíveis de 

ocorrer. 
As matas ciliares influenciam na qualidade da água, na regulação do regime 

hídrico, na estabilização de margens do rio, na redução do assoreamento da 

calha do rio e são influenciadas pelas inundações, pelo aporte de nutrientes e 

pelos ecossistemas aquáticos que elas margeiam (CASTRO, et al. 2012, p.7). 

 

A presença das matas ciliares no entorno de rios e córregos, precisam ter prioridade na 

sua preservação, especialmente nas áreas onde possuem nascentes, porque elas interferem na 

qualidade das águas e dos recursos hídricos, pois estes dependem da conservação e da 

subsistência das áreas beneficiadas por esses recursos naturais. 

A conservação e recuperação das matas ciliares e o manejo sustentável das bacias 

hidrográficas influenciam de imediato a qualidade, a quantidade de água, a manutenção do 

microclima da região e a preservação da fauna silvestre e aquática, dentre outros (FERREIRA, 

2004).  

Dessa forma, quando o solo fica sem sua cobertura florestal, ele se modifica em sua 

estrutura perdendo as propriedades físico-químicas que tem a capacidade de garantir a retenção 

da água. Assim, a vegetação que se encontra ao longo do percurso dos rios atuando como um 

empecilho natural para o escoamento das águas, ficando dessa maneira retidas e são absorvidas 

em enorme proporção pela mata, impedindo que grande quantidade de partículas sólidas sejam 

levadas por seu percurso, pela força das águas e depositadas no leito dos rios, causando assim 

o assoreamento desses reservatórios de água doce. 

 

Atividade pecuária de pequeno porte praticada nas margens do açude Orós 

O açude Orós está localizado na porção central do Estado do Ceará, Macrorregião de 

Planejamento Cariri Centro-Sul, Mesorregião Centro Sul Cearense e Microrregião de Iguatu no 

estado do Ceará, sob o leito do rio Jaguaribe, possui a capacidade de 2.100.000.000 m3 de água, 
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o mesmo foi construído em 1961, no governo de Juscelino Kubitschek visando suprir a 

necessidade de escassez hídrica na região. Esse enorme reservatório de água doce abastece as 

comunidades ribeirinhas, assim como as cidades de Icó, Orós, Fortaleza, os distritos de Nova 

Floresta e Feiticeiro no município de Jaguaribe, dentre outras comunidades pertencentes ao 

município de Orós. 

 

Mapa dos Recursos Hídricos do município de Orós – CE. 

 

                                 Fonte: Atlas Digital dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

Localização do Açude Orós no Ceará 
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Fonte: FUCEME, 2009 (DANTAS et al., 2011). 

 

 As comunidades ribeirinhas são aproximadamente 18 (dezoito), sendo elas: Jurema, 

Pereiro dos Pedros, Jardim, Brejinho, Ilha Grande, Pão de Açúcar, Matinado, Mata Fresca, 

Diogo, Carnaubinha, Pereiro dos Barbosas, Acampamento, Montante, Saco, Casa Nova, 

Barrocas, Barra e Açude. Essas comunidades praticam a plantação de capim, sorgo, milho, 

feijão, entre outros para alimentação de seu rebanho bovino, dessa forma eles procuram sua 

sobrevivência e de sua família com a atividade denominada de agricultura familiar, que segundo 

Almeida e Kudlavicz (2011), a terra é sinônimo de vida e trabalho e, portanto os agricultores 

familiares trabalham duramente pela conquista uma vida digna no meio rural. Desse modo, por 

meio de culturas cultivadas por eles, procuram estratégias diversas, como a diversificação, para 

a geração de renda. 

 Corroborando com a visão de Oliveira (2000), ele ressaltou que as vantagens da 

produção familiar como espaço ideal e favorável para o fortalecimento de uma agricultura de 

base sustentável: “A lógica de funcionamento das explorações familiares, baseada na 

associação dos objetivos de produção, consumo e acumulação patrimonial, resulta num espaço 

de reprodução social cujas características de diversidade e integração de atividades produtivas 

vegetais e animais, ocupação de força de trabalho dos membros da família e controle decisório 

sobre todo o processo produtivo são sensivelmente mais vantajosos ao desenvolvimento de uma 

agricultura ambientalmente sustentável que as explorações capitalistas patronais”. 

 Em análise do produto gerado e comercializado pelos pequenos pecuaristas dessas 

comunidades ribeirinhas do açude Orós, eles trabalham individualmente ou em pequenos 

grupos familiares, dessa forma uma pequena parte do leite produzido, é vendido para famílias 

locais e a maior parte, vendem para laticínios da região, esses laticínios compram para a 

fabricação de queijos, iogurte, creme de leite, leite em pó, manteiga e requeijão. Gerando uma 

cadeia de emprego e renda local e regional, dinamizando a atividade leiteira. 

 

Margem do açude com plantação de capim 

 
Fonte: Da Autora 

                                 

Mediante as fotografias retiradas da margem do açude Orós, em sua maioria, essas áreas 

visitadas estão com plantação de capim, sendo caracterizada dessa forma com o desmatamento 

para a realização de tal ação.  Diante da visão de Carvalho (2005), para a recuperação e 

preservação das nascentes e mananciais em propriedades rurais, é possível adotar algumas 

medidas de conservação e proteção do solo e da vegetação que englobam desde a eliminação 

das práticas de queimadas até o enriquecimento das matas nativas por meio de práticas de 

reflorestamento da localidade. 

 

Resultados e discussões 
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 Com a aplicação do questionário realizado com os pequenos pecuaristas ribeirinhos do 

açude Orós/CE, sendo 35 participantes da pesquisa em 08 comunidades. Esses participantes 

estão trabalhando com essa atividade há alguns anos, sendo a mesma intensificada no ano de 

2018, quando a atividade pesqueira por meio da criação de peixes em redes-tanques, ocorreu 

um declínio por causa das sucessivas secas nos últimos anos na região.   

A pesquisa apresentou os seguintes resultados: mediante o conhecimento sobre o que é 

mata ciliar, a maioria dos pecuaristas não conhecem, pois dos 35 pecuaristas, 04 conhecem, 

representando 11% e 31 não conhecem, caracterizando 89%. Dessa forma, evidencia-se que a 

maioria dos pecuaristas, não sabem o que é mata ciliar, porém segundo a afirmação de Firmino 

(2003), as matas ciliares, as matas de galeria ou matas ripárias representam um ambiente 

heterogêneo com espécies de animais e com formação de vegetais, ressaltando sua importância. 

Valente e Gomes (2005), ressaltam que a vegetação ciliar é uma faixa de proteção de curso de 

água com as funções de servir de habitat para a fauna, amenizar a temperatura da água, proteger 

fisicamente contra a poluição da água, e os autores Nunes e Pinto (2007), demonstram que é 

essencial manter as matas ciliares para a preservação do rio e do solo em seu entorno. 

Sobre os ricos para o meio ambiente, a partir da degradação das matas ciliares, 21 

pecuaristas disseram que sabem desses riscos, representando 60% e 14 disseram que não sabem, 

identificando 40%, contradizendo a resposta da primeira questão, onde a maioria dizia que não 

sabia o que é mata ciliar. Assim, Valente (2005), vem declarar que as matas ciliares influenciam 

positivamente nas condições do solo, pois melhora a infiltração, exercendo a transpiração e 

contribui para evapotranspiração e, desse modo, para a manutenção do ciclo da água. Já Firmino 

(2003), afirma que a presença das matas ciliares contribui para a não contaminação por 

agrotóxicos, pois a água possibilita uma filtragem desse produto químico, assim como controla 

a erosão do solo e diminui o assoreamento, como salienta Tundisi (2003), bem como impede 

que esgotos residenciais e industriais possam ir diretamente para o leito de rios e açudes. 

A cerca do reflorestamento na região onde os pecuaristas moram, somente 3%, isto é, 

01 pecuarista respondeu que já reflorestou alguma área e, 97% representando 34 pecuaristas, 

não reflorestaram nenhuma área. Assim, fica claro que a prática de plantar árvores onde foi 

desmatada, pouco é realizada nas comunidades ribeirinhas. Reflorestar é uma atividade que 

requer planejamento, o que, porque e onde plantar árvores, conforme ressalta Jones (1994), as 

árvores são, em razão de sua inestimável função, consideradas engenheiras de ecossistemas, 

visto que são hábeis para criar, modificar ou manter um habitat físico para a flora, assim como 

para outras espécies (JONES et al., 1994). 

Com relação a participação em palestras, ou se já presenciou algum projeto 

desenvolvido na região com o objetivo de prevenir o desmatamento, 19 pecuaristas afirmaram 

que já participaram ou ouviram falar de projetos com o intuito de buscar diminuir e prevenir o 

desmatamento na região, correspondendo a 54%, e 16, isto é, 46% dos pecuaristas disseram não 

ter participado ou presenciado tais ações. Assim, uma das maneiras corretas de transformação 

de práticas cotidianas dos pecuaristas, seria a realização de palestras, oficinas e projetos visando 

amenizar o desmatamento na região das margens do açude Orós.  Diante do exposto, a educação 

ambiental é uma das formas eficaz na busca da sensibilização e na tomada de consciência para 

o enfrentamento desse problema tão sério, o desmatamento, como afirmam Reigada & Reis 

(2004), pois ela contribui para que o cidadão seja parte atuante na sociedade, aprendendo a agir 

individualmente e em coletividade na busca de soluções de problemas cotidianos.  

Quanto as práticas adotadas para o plantio de algum tipo de vegetação cultivada nas 

margens do açude Orós, 32 pecuaristas, ou seja, 91%,  reponderam que se existisse outra forma 

de buscar a conservação dessa área, e que adotaria em suas atividades cotidianas, porém, 03 

pecuaristas, ou melhor, 9%, responderam que não adotaria outra maneira de conservação da 

mata ciliar, porque somente com o destamento do entorno do reservatório, seria possível plantar 

os tipos de vegetação para alimentação do rebanho bovino. A mata ciliar tem por objetivo 
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preservar a vida, conforme ressaltam Nunes e Pinto (2007, p. 172), “sua manuenção é, portanto, 

pré-requisito para a preservação do rio e do solo do entorno, assim como para o fornecimento 

de frutos, água e de peixes à população humana que usa estes recursos”. Dessa forma, adotar 

medidas eficazes de combate ao desmatamento da mata ciliar, favorece as condições ideias de 

preservação, como apontam Calheiros et. al. (2004), que a cobertura florestal é a maior e mais 

eficaz, de efeito positivo que exerce sobre as nascentes. 

Os tipos de vegetação que os pecuaristas ribeirinhos do açude Orós plantam para 

alimentar seu rebanho, são capim com representação de 81%, sorgo 14%, palma 0% e outros 

5%. Esses outros são milho e feijão, com representação menor, assim fica evidente que a 

maioria dos pecuaristas plantam capim, sendo que o cultivo do feijão e do milho, segundo Da 

Croce (1992), além da economia que gera, colabora também para com a cobertura do solo, 

operando com a eliminação das plantas indesejáveis e daninhas, bem como contribuindo para 

a adubação realizada nas culturais anuais.  

Sobre a aplicação de algum tipo de herbicida ou inseticida na lavoura cultivada, pelos 

pequenos pecuaristas ribeirinhos do açude Orós, 28 disseram que aplicam, correspondendo 

80%, e 20%, isto é, 07 pecuaristas falaram que não aplicam. Portanto, a plantação na mata ciliar 

do açude Orós, além de causar o desmatamento, também pode contibuir para a contaminação 

da água desse reservatório. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma das maneiras que mais prejudicaram a sustentabilidade dos recursos naturais do 

semiárido são o desflorestamento e as queimadas empregadas para a limpeza do terreno, 

agregados as práticas agrícolas impróprias, ocorrendo destruição do solo, por causa do terreno 

ser pedregoso, raso e do desmatamento para pastejo.  

Conforme é vastamente conhecido, todo o processo de ocupação, especialmente por 

meio da atividade da agropecuária, causa impacto e assim, o meio ambiente é profundamente 

afetado e alterado, contribuindo para a geração de enormes prejuízos econômicos aos 

produtores. Se, por um lado, buscando preservar as matas ciliares, a cadeia alimentar não é 

fisgada, e a cobertura vegetal tem como objetivo a não permissão da aceleração, da continuação 

do processo de erosão, evitando assim, ou até mesmo atenuando os efeitos desses impactos. 

Ademais, as matas ciliares propiciam a subsistência de fluxo biológico no meio de 

remanescentes florestais com o empenho de garantir a reprodução animal e vegetal, a 

manutenção da qualidade da água, bem como a retenção de resíduos danosos ao ambiente e a 

manutenção do equilíbrio do ecossistema.  

Apesar das formações ciliares apresentarem enorme importância ambiental com grande 

potencial econômico, há barreiras culturais, normas, técnicas e econômicas para que as 

exigências legais sejam cumpridas. No caso dos pequenos produtores rurais familiares, 

conforme apontam Ramos Filho e Francisco (2005), a situação pode ser agravada, por causa da 

pouca disponibilidade de área para o cultivo, bem como a busca da sobrevivência deles e de sua 

família. Portanto, é essencial a busca por soluções viáveis, econômicas e práticas agrícolas que 

proporcionem a melhoria na condição de vida do produtor rural, colaborando com a preservação 

e recuperação de remanescentes florestais (RODRIGUES et al, 2007).  

As matas ciliares são sistemas essenciais para o equilíbrio do meio ambiente e para o 

desenvolvimento sustentável. A utilização das margens do açude Orós por ribeirinhos 

pecuaristas, é uma atividade cotidiana da prática de subsistência, assim como a busca por 

melhoria econômica com a produção de leite para comercialização para laticínios da região que 

geram emprego e renda. Os mesmos não empresários, eles são caracterizados como geradores 

de emprego e renda, por meio da agricultura familiar. 
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O trabalho que os alunos realizaram com os pequenos pecuaristas, da busca por 

alternativas viáveis de diminuição dos impactos causados por essa atividade, demonstra a 

preocupação dos discentes com a problemática local, assim como evidencia o trabalho coletivo 

por meio do protagonismo estudantil, na construção do processo de cidadania e o 

desenvolvimento da consciência ambiental. Essas ações desenvolvidas sob a coordenação da 

professora da disciplina de geografia, objetivando dá suporte para os discentes, que organizaram 

e executaram todas as tarefas realizadas. 
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RESUMO 

O presente texto considera a perspectiva atual da Pandemia do Covid-19 e a abrupta 

invasão das tecnologias digitais nos contextos pessoal e profissional, para assim 

alcançar de modo efetivo o seu objetivo que é compreender como os professores de 

idiomas tiveram que lidar com o uso tecnologias digitais durante o processo de ensino 

e aprendizagem de modo remoto. Para tanto, partiu-se das reflexões de Lima (2001), 

Pimenta (2012), Imbernón (2009, 2011), Huberman (2013), Martins (2018), Sousa, 

Oliveira e Martins (2020) e outros. Considerou-se a abordagem qualitativa, 

utilizando-se do questionário online como estratégia de coleta de dados através do 

Google Formulários. Dessa forma, foram analisadas as respostas de dezenove 

professores de idiomas do ensino médio da Secretaria de Educação do Estado do 

Ceará – SEDUC/CE. O estudo contou com a participação de docentes que possuem 

20 anos ou mais de experiência no ensino estadual, que estão no limiar ou já estão 

vivenciando a quarta fase de suas carreiras (HUBERMAN, 2013). O conjunto de 

dados revela que, inicialmente, um contato mais profundo e contínuo com as novas 

tecnologias reservou uma gama de desafios aos docentes. Com a implementação do 

ensino remoto emergencial surgiram adversidades como: a falta de domínio dessas 

tecnologias, limitação do aparato tecnológico e a falta de interação e feedback por 

parte dos discentes. Importante considerar que mesmo com todas as dificuldades 

surgidas, a maior parte dos docentes alega que conseguiu se adaptar às especificidades 

do conteúdo. Os participantes da pesquisa estão próximos ou já atravessam a quarta 

fase de suas carreiras, que é caracterizada por um processo de serenidade, sentimento 

que não se relaciona em nada ao período conturbado da pandemia, e pela distância 

afetiva, que nesse caso, apesar do ensino remoto afastar fisicamente as pessoas, o 

contexto pandêmico promoveu exatamente o contrário, fazendo com que surgisse um 

maior envolvimento afetivo dos professores no que concerne a preocupação e o 

acolhimento por parte deles frente as dificuldades enfrentadas pelos discentes. 

Conclui-se então que, a despeito de todos esses processos, os docentes nesse estágio 

da carreira se mostraram dispostos a encarar esse momento de instabilidade em seus 

contextos escolares como se estivessem na primeira fase, precisando lidar com os 

desafios, dilemas e as novas descobertas do início da profissionalização docente. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Ciclo de vida profissional; Ensino Remoto 

Emergencial; Ensino Médio; Formação continuada 
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INTRODUÇÃO 

Ao tratar do ineditismo da pandemia do COVID-19 no contexto escolar baseado nos 

estudos produzidos por Pretto, Bonilla e Sena (2020), Santos (2020), Ramos (2021) e outros, 

podemos dizer que os professores têm tido a oportunidade de perceber uma grande quantidade 

de textos que relacionam a profissão docente a esse período. Todos os argumentos dos sujeitos 

envolvidos têm sido de certa forma retratados nesses documentos: a invasão das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDICs) nos contextos pedagógicos, as dificuldades de 

lidar com determinadas ferramentas, os contextos social e político que envolvem a sala de aula, 

o ensino remoto emergencial (ERE) e tantas outras temáticas que foram trazidas à tona de modo 

mais recorrente por conta desse contexto inédito.    

Uma das temáticas mais importantes que remetem a esse período que os professores 

tiveram que aprender a lidar com o mundo tecnológico de modo prático e efetivo é o tema que 

envolve a formação docente. Muitos professores tiveram contato com determinadas ferramentas 

digitais pela primeira vez quando partiram para o ERE, por consequência, surge aqui uma 

inquietação sobre a frequência e a qualidade do estudo das TICs nas formações participadas 

pelos professores até então.Podemos considerar que a relação das tecnologias digitais com o 

ambiente de sala de aula pode ser tratada como um assunto recente, mas não inédito.   

No que concerne às novas tecnologias, Imbernón (2009) destaca que, já a partir da 

primeira década deste século XXI, os professores deveriam se habituar a contextos os quais a 

partir do surgimento das coisas, elas tendem a ficar caducas e obsoletas em um processo 

constante e veloz de mudanças. Essa rapidez, a depender de um determinado grupo de 

professores, suas idades e o momento que estão em suas carreiras, podem tornar o 

acompanhamento dessa velocidade algo bastante complicado. Assim, autores como Ghedin, 

Almeida e Leite (2008) apontam a necessidade de uma formação criativa em que os sujeitos se 

solidarizam e buscam soluções no intuito de superar os momentos desafiadores. Baseado em 

situações como a descrita, Martins (2014) mostra a importância do trabalho em grupo e 

reconhece o espaço de formação como o “continuum” que tem o poder de ressignificar as 

práticas para todos os docentes considerando suas particularidades.   

Os modelos formativos da atualidade são dotados de características como 

horizontalidade e dialogicidade na partilha de experiências, flexibilização, empatia, abertura à 

criatividade e a capacidade de relacionar teoria e prática. Esses predicados são imprescindíveis 

para o sucesso de uma formação atenciosa, acolhedora e que mostra ao professor que ele pode, 

em formação, ser autor de si e de sua história (MACEDO, 2015). Mas, sabe-se que cada 

realidade é composta pela singularidade de cada autor e de como ele enxerga as partes que 

compõem o seu ser no mundo, seja ele pessoal ou profissional, isso porque segundo Nóvoa 

(2013, p. 17), “[...] a maneira como cada um de nós ensina está diretamente dependente daquilo 

que somos como pessoa quando exercemos o ensino”, sendo, “impossível separar o eu 

profissional do eu pessoal”.  

Nesta perspectiva, a formação contínua, direcionada para um olhar sensível e de 

reconhecimento do professor como pessoa e profissional, possibilitará por meio da postura 

reflexiva e crítica, tanto ao contexto educativo como também às práticas desse docente, a 

transformação de si mesmo e de sua realidade por meio do seu trabalho consciente e educativo 

(LIMA, 2001). Sendo, portanto, uma formação alinhada a um projeto de desenvolvimento 

profissional que interligue vida, sonhos e o trabalho desse professor, na valorização dos saberes 

adquiridos e no desenvolvimento de outros na constituição de novas teias de conhecimento, 

situados “como potencialidade para uma prática refletida e transformadora (práxis)” (LIMA, 

2001, p. 36).  Assim, Pimenta (2012) complementa que é esse desejo de transformação tanto de 
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si, quanto do mundo, que move também a necessidade de conhecer e estabelecer finalidades, 

no exercício constante da práxis.  

Neste pensar, Martins (2018, p.29) reforça que “a reflexão contínua das práticas 

pedagógicas favorece a identificação de possíveis entraves e aponta caminhos para a 

superação”, esta deve ser uma prática coletiva, em que o cotidiano escolar é colocado em foco, 

para análise e crítica envolvendo todos os profissionais da educação, com o propósito de 

desenvolver um processo de ensino e aprendizagem mútuo, libertador e dialógico, aliando a 

teoria e ampliando o conhecimento individual e coletivo (MARTINS, 2018).  

É no intuito de fazer com que a formação continuada passe a considerar as 

particularidades de cada docente que Candau (1997), enfatiza que a formação deve ser um 

espaço que comporte as diferentes etapas do desenvolvimento professor.  Essas etapas são 

chamadas por Huberman (2013) de ciclos de vida do profissional docente que podem ser 

vivenciadas por ele durante toda sua trajetória de trabalho. O autor divide esses ciclos em cinco 

partes: entrada na carreira, estabilização, diversificação, lugar de serenidade e distanciamento 

afetivo e, por último, fase do desinvestimento.    

Desse modo, o problema suleador dessa pesquisa consistiu em verificar como o 

professor, que está no fim do quarto ciclo e no limiar do quinto, ou seja, com vinte anos de 

carreira ou mais, pode dar novos significados às mudanças abruptas em seus contextos 

pedagógicos depois de tantos anos em sala de aula. Baseado no exposto, nós objetivamos 

compreender como os professores de idiomas tiveram que lidar com o uso das tecnologias 

digitais durante o processo de ensino e aprendizagem de modo remoto. Para tanto, partimos das 

reflexões de Lima (2001), Pimenta (2012), Imbernón (2009, 2011), Huberman (2013), Martins 

(2018) e outros.  

Destarte, surgiram algumas expectativas dessa análise, quais sejam: a suposição de qual 

seria o olhar sobre a formação continuada a partir de cada docente em determinado ciclo e como 

essa formação deve se adequar a cada ciclo profissional e suas dinâmicas sem desconsiderar as 

características preconizadas pelos teóricos no que concerne aos processos formativos. 

Considerar a trajetória profissional proposta por Huberman (2013) é ter consciência de que 

essas etapas têm início, meio e fim, e que em todas elas os docentes terão de lidar com 

adequações, descobertas, dificuldades e frustrações. Outra perspectiva importante é que as 

características de um professor dentro de um determinado ciclo podem atravessar para um outro 

em um processo contínuo. Da mesma forma, as características de um docente em seu ciclo final 

podem surgir durante o ciclo inicial, mesmo que temporariamente.   

Aqui nós pretendemos averiguar como dezenove professores de idiomas da rede 

estadual do Ceará que estão no limiar do quarto ciclo enfrentaram inicialmente esse processo 

de mudanças que engloba o cenário atual devido a necessidade do ensino remoto emergencial, 

as transformações na carreira e a sua formação continuada. 

 Compreendemos que ao fazer a análise dos dados sobre como esses docentes reagiram 

ao contexto educacional durante a pandemia, esse estudo poderá apresentar contributos de como 

esses professores, com maior tempo de experiência profissional, lidaram com o ineditismo de 

determinados acontecimentos que interferem no seu trabalho e como os processos formativos 

podem se adequar a esse ciclo que remete a serenidade profissional e ao distanciamento afetivo, 

principalmente, quando se refere ao Ensino Médio, a última etapa da Educação Básica, em que 

o professor trabalha diretamente com público jovem, que de certa forma há maior autonomia 

no processo de ensino e aprendizagem, e que por sua vez, é um grupo que possui tendência de 

estar constantemente conectado a essas tecnologias.   

 

ASPECTOS METODÓLOGICOS 
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Essa investigação se baseia em uma abordagem qualitativa, pois parte de uma análise 

de fenômenos, situações e problemas de ordem social causados pela pandemia do Covid-19. 

Ao buscar fazer uma compreensão da natureza humana face a esse contexto (ANADÓN, 2005), 

a pesquisa qualitativa preconiza repostas às questões muito particulares, partindo de 

conjunturas sociais que não podem ser quantificadas (MINAYO, 2001).   

Se caracteriza como um estudo de caso, referente a realidade dos professores da rede 

estadual do estado do Ceará durante o ensino remoto emergencial. O estudo de caso constitui-

se de coletar e analisar informações de um determinado indivíduo, família ou grupo, buscando 

estudar aspectos diversos, por meio da pesquisa em questão (PRADANOV; FREITAS, 2013).  

Estrategicamente, o estudo se utilizou das tecnologias digitais de informação e 

comunicação para coletar os dados. Para tanto, foi aplicado um questionário online 

disponibilizado no Google Formulários. Segundo Chaer, Diniz e Ribeiro (2011, p. 260) “o 

questionário é uma técnica que servirá para coletar as informações da realidade, tanto do 

empreendimento quanto do mercado que o cerca”.   

O questionário foi disponibilizado no sistema professor on-line a todos os docentes em 

efetivo exercício de regência de classe da rede estadual cearense de ensino, fossem eles 

temporários ou efetivos, independentemente de qual ciclo de vida profissional que eles 

estivessem. Para esse trabalho foram escolhidos todos os dezenove professores de idiomas 

dentre um número total de 3.623 respondentes de todas as disciplinas do ensino médio. Esses 

docentes são caracterizados por terem alcançado vinte anos ou mais de trabalho em sala de 

aula.   

Os professores selecionados para a análise dessa pesquisa consentiram o desejo de 

contribuir com essa investigação sempre considerando o contexto vivido por eles em 

decorrência da pandemia do Covid-19. Três questionamentos principais para a coleta de dados 

versaram sobre os pontos a seguir: a experiência do ERE em sua disciplina específica, o uso 

das ferramentas digitais dentre desse espectro e as dificuldades para planejar e criar atividades 

digitais.   

Seguindo os preceitos da Resolução 510/2016 e do que prevê o Ofício Circular nº 

2/2021, preservamos a identidade dos participantes dessa pesquisa, assegurando-lhes liberdade 

para responder ou não o questionário, bem como a confidencialidade dos seus dados pessoais. 

Sendo assim, as respostas dos docentes são apresentadas de modo global, em formato de texto 

coletivo, sem identificá-los (BRASIL, 2016; 2021).   

 

CICLO DE VIDA PROFISSIONAL (20-35 ANOS) E O ENSINO DE IDIOMAS EM 

CONTEXTOS DIGITAIS 

As experiências com novas tecnologias que um professor de idiomas do ensino médio 

acima dos vinte anos de carreira pode ter, revelam a sua abertura à uma adaptação a quaisquer 

novas ferramentas necessárias ao processo de aprendizado de uma língua estrangeira se 

considerarmos, por exemplo, as duas últimas décadas. Tivemos, no decorrer desse tempo, a fita 

cassete, seguida do CD (compact disc), substituído pelo pen drive e mais recente a transmissão 

via bluetooth de áudios desde um celular para uma minúscula caixa de som.   

Podemos considerar também, com a popularização da rede mundial de computadores, a 

propagação de materiais espalhados e de fácil acesso que podem auxiliar docentes e discentes 

no processo de ensino e aprendizagem.  É um fato que, qualquer professor de línguas 

estrangeiras com vinte anos de carreira ou mais dirá que utilizou todas essas ferramentas, hoje 

obsoletas, para abrilhantar e dar um maior engajamento durante as aulas.  

Deste modo, segundo Castells (1999), vivemos um desses raros momentos da história 

que é a alteração de nossa cultura material, que tem como característica principal a centralização 

nas inovações tecnológicas, ou seja, tendemos a supervalorizar o uso e adequação às tecnologias 
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da informação tornando-nos muitas vezes dependentes destas, principalmente quando 

consideramos a situação pandêmica em que estamos vivendo, – em que foi alterada totalmente 

nossas rotinas de vida, formação e trabalho.   

Assim, em se tratar da profissão docente e, partindo do momento atual de cada um 

dentro do ciclo profissional em questão, essa pesquisa engloba a perspectiva da relação dos 

docentes em face a utilização das TDICs no período pandêmico como principal meio para a 

execução do ERE. Com o cancelamento das aulas presenciais, o enfrentamento de como lidar 

com o ineditismo do ensino remoto emergencial trouxe uma multiplicidade de sentimentos para 

todos.   

Os professores que estão atravessando o ciclo profissional relatado por Huberman 

(2013), inicialmente são acometidos por uma sensação de rotina e monotonia da vida cotidiana 

em sala de aula. Porém, o modelo remoto de ensino, de caráter emergencial, imposto a esses 

professores, praticamente desconsiderou aspectos e situações pessoais, profissionais e 

contextuais rotineiras. Por meio de um processo abrupto e veloz, o ERE veio para 

descaracterizar toda e qualquer monotonia. Professores que outrora, seja devido à falta de 

estrutura ou simplesmente pela falta de hábito no uso das TDICs, tiveram que se apropriar de 

novas metodologias nunca ou pouco experimentadas, ou seja, novas ações vieram para 

substituir a rotina, impulsionando a esse público a integração no mundo global de 

instrumentalidade tecnológica (CASTELLS, 1999).  

Diante dessa perspectiva, dez professores relataram algum tipo de dificuldade sobre a 

experiência do ERE. Parte deles aponta as complicações em relação ao contato com os alunos 

que ficou de certa forma prejudicado: “uma das maiores dificuldade que encontrei é a questão 

da motivação, adesão e devolutiva por parte dos alunos” (Prof. 03). 

Vale salientar que, os três aspectos citados anteriormente já poderiam se mostrar 

deficientes durante o ensino presencial, mas, por conta da rotina, a percepção desse fato pode 

ter diminuído ou simplesmente ter sido deixada de lado por parte do próprio docente. Huberman 

(2013) aponta que durante esse ciclo profissional pode surgir um distanciamento afetivo para 

com os alunos que resultará na falta de diálogo e na convivência entre ambos. Naturalmente 

esse afastamento pode surgir por conta do choque de gerações e nesse momento ele pode ser 

agravado pelo distanciamento social e as dificuldades de uso e de acesso das TDICs por parte 

de discentes e docentes.   

Apesar das dificuldades, oito professores encontraram meios para diversificar as suas 

aulas e sair da rotina. Eles utilizaram as ferramentas disponíveis (WhatsApp, Youtube, recursos 

de áudio e vídeo e o Google Sala de Aula) na busca por uma melhor adequação das aulas e do 

contato com os alunos: “apesar de estar sendo mais cansativo e mais trabalhoso, sinto que me 

aproximei mais dos alunos no intuito de deixá-los mais confortáveis” (Prof. 06). 

Ao analisarmos as falas desses oito docentes, percebemos alguma motivação para o 

manuseio das TDICs em suas aulas. Vemos que a maioria das ferramentas citadas têm sido a 

única forma de desenvolver o processo de ensino e aprendizagem para grande parte dos 

docentes que já fazia uso delas no dia a dia antes da pandemia. Os professores que contam com 

vinte anos ou mais de sala de aula são considerados imigrantes digitais, ou seja, são professores 

que nasceram antes da década de oitenta e não dominam de modo avançado as TDICs e para se 

incluírem nessa era “precisam se empenhar de forma mais intensa, o que requer grande esforço 

dessa classe” (SILVA, 2014, p. 44).   

Tal fato demanda também uma formação contínua que atenda às necessidades desse 

público considerando ainda, o atual contexto, tendo como ponto de partida e chegada o trabalho 

docente, que articule “[...] o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, como 

possibilidade de postura reflexiva dinamizada pela práxis.” (LIMA, 2001, p. 34).  

Huberman (2013) afirma que, por conta da rotina e da monotonia por parte de um 

docente que já está há bastante tempo em sala de aula, esse longo período pode evocar uma 
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espécie de “grande serenidade” que leva o professor a achar que “consegue prever praticamente 

tudo o que vai acontecer e tem todas as respostas na manga” (p. 44). Em se tratando das 

previsões que envolvem o ERE durante a pandemia e as novas tecnologias, somente um 

professor apontou não ter tido dificuldades pedagógicas por já ter conhecimento prévio das 

TDICs.  Esse dado nos revela que não se pode achar que se tem respostas para tudo, pois além 

de ser impossível deter todo o conhecimento, a rotina de um professor, esteja ele em qualquer 

ciclo de vida profissional, pode ser duramente modificada por aspectos internos e externos à 

comunidade escolar, obrigando-o a reconsiderar a maneira mecânica de realizar o seu trabalho.   

Um segundo questionamento foi feito em relação às dificuldades para planejar e criar 

as atividades digitais. Catorze professores apontaram os mais diversos tipos de complicações 

as quais eles tiveram que encarar durante o ensino presencial: a falta de recursos materiais, a 

falta de domínio das ferramentas, a dificuldade quando ao contato com os alunos e o retorno 

das atividades propostas e a limitação temporal por conta de atividades concorrentes.   

Essa constatação das dificuldades encontradas pelos docentes no ERE, também foi 

apontada nos estudos de Firmino et. al. (2021, p. 304) que relataram os desafios apresentados 

pelos professores da rede estadual de ensino do estado do Ceará, quais sejam: “[...] falta de 

interação, motivação e diálogo; acompanhamento dos estudantes; [...] exclusão dos que não têm 

acesso às tecnologias; [...] superficialidade do método de ensino; [...] mera transposição do 

ensino presencial; [...], entre outros”.  

Dos professores pesquisados, cinco apontaram não ter dificuldades para planejar e criar 

atividades considerando que foram usadas ferramentas simples e que “as barreiras são 

superadas” (Prof. 10). 

Nas duas perguntas citadas anteriormente, podemos perceber que existe uma lacuna na 

formação desses professores em relação às TDICs mesmo sendo considerados docentes 

experientes. É evidente que para esses professores que estão mais perto do final da carreira do 

que no início, devem ser reservados a eles períodos formativos condizentes com o ciclo em que 

atravessam. Imbernón (2011, p. 48) afirma que “os professores devem poder beneficiar-se de 

uma formação permanente que seja adequada às suas necessidades profissionais em contextos 

educativos e sociais em evolução”, ou seja, essas necessidades requerem uma formação 

heterogênea que acolhe o professor em sua diversidade e singularidade.   

Nesse sentido, quando tratamos de formação em termos de diálogo e acolhimento, 

devemos pensar que para cada ciclo de vida profissional do docente, ele deve ser amparado por 

um processo de formação continuada que atenda as características do professor naquela fase. 

Devemos considerar que professores que estão se aproximando do final da carreira continuam 

responsáveis, assim como os professores iniciantes, por alunos, nesse caso, do Ensino Médio, 

que estão em uma fase de descobertas, exploração e tomada de decisões.   

Esses alunos trazem para a sala de aula uma variedade de informações sobre qualquer 

tipo de assunto devido às facilidades de acesso a rede mundial de computadores que podem 

colocar o professor à prova a todo momento. Sousa, Oliveira e Martins (2020) afirmam que as 

tecnologias não são mais coadjuvantes em relação às questões culturais, mas elementos centrais. 

Portanto, para esclarecer e fazer uma relação com as dificuldades que podem ser enfrentadas 

pelos docentes face a centralidade dessas tecnologias sobre o comportamento social, apontamos 

como solução a evidência de que:  

 

Os professores necessitam acompanhar as mudanças a fim de adaptar-se. 

Porém, tendo em vista que a maioria dos professores está acostumada com o 

ensino tradicional, linear, baseado em textos, prováveis desafios podem vir a 

ser enfrentados por professores, entre os quais, destacam-se a necessidade de 

letramento digital, a resistência ao uso de novas tecnologias e à formação 

continuada. Por isso, é de suma importância para o professor buscar um 



 

 

 

182 

aperfeiçoamento contínuo, a fim de adaptar-se às novas metodologias que 

surgem para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Devemos sempre 

acompanhar a evolução, a fim de buscar o conhecimento para compartilhá-lo. 

Os professores precisam desenvolver conhecimento e habilidade 

continuamente em suas carreiras (ALDA, 2021, p. 4). 

 

 A busca pelo conhecimento e uma tranquila adaptação aos novos meios tecnológicos 

que se inserem no cotidiano escolar serão bem mais aceitos com uma formação continuada 

voltada para esse tópico considerando o momento da carreira na qual está o professor. 

Afirmamos isso, pois é perceptível através da pesquisa produzida que os professores se mostram 

dispostos a se adaptarem ao novo, mesmo que com algumas ressalvas e dificuldades.   

Quando foi perguntado aos professores sobre a questão de adaptação da disciplina de 

língua estrangeira em relação às especificidades da mesma pelo uso das ferramentas, somente 

três professores apontaram como regular, pois tiveram que retirar partes do conteúdo para um 

bom andamento da matéria devido ao uso de novas ferramentas.   

Em um processo de formação permanente, mesmo que à distância, esse seria um tema 

a ser dialogado e compreendido pelos pares com mais clareza, pois tratam-se de mudanças 

pontuais para um grupo de professores, mesmo que pequeno, e para outros não. A troca de 

experiências em relação às causas e os efeitos de quaisquer mudanças no conteúdo de uma 

disciplina por parte dos docentes deve ser um tópico favorecido nos processos formativos. Essas 

mudanças, mesmo que pareçam algo negativo e partam de um grupo pequeno precisam ser 

acolhidas a partir de sua aparente incompletude gerando um movimento de acolhimento da 

diferença.   

Uma formação que busque compreender a reflexão sobre o trabalho docente “[...] numa 

perspectiva histórica e de maneira coletiva, [...]portanto, dentro de um processo permanente, 

voltado para as questões do cotidiano, através de sua análise e implicações sociais, econômicas, 

culturais e ideológicas”. (LIMA; GOMES, 2006, p. 169). Entre outras palavras, segundo 

Larrosa (2015, p. 65) precisamos de “[...] uma língua que nos permita viver no mundo, fazer a 

experiência do mundo, e elaborar com outros o sentido (ou a ausência de sentido) do que nos 

acontece”, e assim, deveria ser a formação contínua a ser desenvolvida com os professores em 

seus diferentes ciclos de vida profissional. Uma língua formativa que estabeleça sentido por 

meio da práxis transformadora deste professor, conforme defende Pimenta (2012).  

Em complemento a essa organização da formação contínua, Martins (2018, p. 28) 

defende que “[...] é fundamental que haja um reconhecimento público do docente, com uma 

política salarial digna, com condições materiais e de infraestrutura adequadas ao exercício de 

seu trabalho”, tecendo assim, uma grande rede de apoio ao profissional docente e suas 

especificidades.   

Em continuidade aos dados encontrados, nove professores apontaram que o uso das 

ferramentas foi algo bom e mesmo com dificuldades conseguiram adaptar o conteúdo às 

especificidades do ERE. Cinco professores apontam esse processo como ótimo, pois as 

ferramentas tecnológicas atenderam completamente as especificidades da disciplina. Somente 

um professor não conseguiu relacionar as ferramentas digitais ao conteúdo de língua 

estrangeira.   

Notamos, portanto, que, apesar desses dados contrastarem com termos como 

distanciamento afetivo, conformismo, conservadorismo e resistência às inovações que são 

apontados por Huberman (2013) em relação ao professor que está com vinte anos ou mais de 

carreira, concluímos que os docentes analisados se mostraram dispostos a acolher qualquer 

novidade que possa os tirar da previsibilidade de ações rotineiras.  

Essa perspectiva é corroborada pelo mesmo autor quando ele afirma que o 

desenvolvimento da carreira se constitui em “[...] um processo e não em uma série de 
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acontecimentos. Para alguns, este processo pode parecer linear, mas para outros, há patamares, 

regressões, becos sem saída, momentos de arranque, descontinuidades” (HUBERMAN, 2013, 

p.38). É por essa razão que consideramos processos formativos que busquem não só 

acompanhar as rápidas transformações do mundo político, econômico ou tecnológico, mas 

devemos prezar pelo fortalecimento de uma formação que passe pelo imaginário pessoal, 

profissional e pedagógico de qualquer docente em qualquer ciclo de vida profissional que ele 

esteja atravessando.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo intencionou compreender como os professores de idiomas tiveram que lidar 

com o uso das tecnologias digitais durante o processo de ensino e aprendizagem de modo 

remoto. 

O conjunto de dados coletados por meio de formulário eletrônico respondido por 

dezenove professores de idiomas revelou que, em virtude da pandemia do Covid-19 e a 

suspensão das aulas presenciais, os docentes tiveram que se adaptar a dois processos inéditos: 

o ensino remoto emergencial e a frequência constante do uso das TDICs. A extensão de 

espaço/tempo desses dois processos trouxe alguns desafios, como: a situação inédita do 

chamado home office, desconsiderando aspectos e situações pessoais, profissionais e 

contextuais que influenciam o fazer pedagógico dos docentes; o baixo nível do retorno dos 

discentes em relação às atividades propostas pelos professores; a constatação de que a formação 

tecnológica dos docentes é básica, beirando à deficiência em relação às ferramentas, 

desencadeando um movimento permeado por novas descobertas, mas também por dificuldade.   

A investigação permitiu compreender que, apesar desse grupo de professores estar em 

um momento da carreira que denota rotina, conservadorismo, sentimento de previsibilidade e 

distanciamento afetivo, o modo como eles tentaram de alguma forma se adaptar a esse processo 

de inserção das TDICs às suas aulas gerou algum engajamento e o afastamento dos processos 

rotineiros nas aulas de línguas estrangeiras. Considerando o momento em que estão na carreira 

hoje e os próximos anos que virão a seguir, faz-se mister planejar um processo formativo que 

se adeque às suas singularidades quanto a idade e o tempo de carreira.   

Por fim, conclui-se que, apesar dos obstáculos enfrentados, da falta ou pouco 

conhecimento no manuseio das TDICs e da imprevisibilidade de alguns processos em relação 

ao ERE, os docentes apresentam um grau considerável de adaptação ao novo, a qualquer 

momento e com qualquer ferramenta tecnológica. É baseado na adaptabilidade do trabalhador 

docente que podemos dizer que qualquer mudança brusca no processo pedagógico será 

superada se o professor for devidamente amparado por um processo de formação continuada 

heterogêneo, inclusivo, flexível e acolhedor. 

 

REFERÊNCIAS 

ALDA, Lúcia Silveira. Novas tecnologias, novos alunos, novos docentes: refletindo sobre o 

papel do docente na contemporaneidade. In: Seminário internacional de letras: língua e 

literatura na pós-modernidade, 2012, Rio Grande do Sul. Anais Seminário internacional de 

letras Unifra. Santa Maria: Volume 2, 2012. Disponível em: 

https://www.ufn.edu.br/eventos/trabalhos/inletras2012/Trabalhos/4668.pdf Acesso em: 02. 

jul. 2021. 

 

ANADON, SimoneBarreto. Trabalho e identidade docente no contexto da reforma 

educacional iniciada na década de 1990. 2005. 160f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2005. 



 

 

 

184 

 

BRASIL. Ofício Circular nº 2/2021. Ministério da Saúde Secretaria-Executiva do Conselho 

Nacional de Saúde Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Brasília, 2021. 

Disponívelem: http://conselho.saude.gov.br/images/Oficio_Circular_2_24fev2021.pdf Acesso 

em: 28. Jun. 2021.  

  

BRASIL. Resolução 510/2016. Conselho Nacional de Saúde. Ministério da Saúde, 

2016.Disponívelem: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_201

6.html Acesso em: 28. Jun. 2021.   

 

CANDAU, Vera Maria. (Org.). Formação continuada de professores: tendências atuais. 

Magistério: construção cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1997. 

 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: A era da informação: economia, sociedade e 

cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

 

CHAER, Galdino.; DINIZ, Rafael Rosa Pereira.; RIBEIRO, Elisa Antônio. A técnica do 

questionário na pesquisa educacional. Revista Evidência, Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266, 

2011. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/maio2013/sociologia_artigos/pesqusia

_social.pdf Acesso em: 01. Jul. 2021.  

 

FIRMINO, Nairley Cardoso Sá.; FIRMINO, Diego Farias.; LEITE, Luciana Rodrigues.; 

MARTINS, Elcimar Simão . Os saberes docentes no ensino remoto emergencial: experiências 

no estado do Ceará. Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar. Mossoró, v. 7, 

n. 21, junho/2021. Disponível 

em: http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RECEI/article/view/3210 Acesso em: 01. Jul. 

2021.  

  

GHEDIN, Evandro; ALMEIDA, Maria Isabel de; LEITE, Yoshie Ussami Ferrari (2008). 

Formação de professores: caminhos e descaminhos da prática. Brasília: Líber Livro Editora. 

 

HUBERMAN, Michaël. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, António. 

Vidas de professores. 2a ed. Portugal: Porto Editora, 2013. 

 

IMBERNÓN, Francisco. Formação Docente e Profissional. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

IMBERNÓN, Francisco. Formação permanente do professorado: novas tendências. São 

Paulo: Cortez, 2009. 

 

LARROSA, Jorge. Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 

  

LIMA, Maria Socorro Lucena. A formação contínua do professor nos caminhos e 

descaminhos do desenvolvimento profissional. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade 

de Educação. Universidade de São Paulo, 2001.   

 

LIMA, Maria Socorro Lucena.; GOMES, Manoel Oriosvaldo. Redimensionando o papel dos 

profissionais da educação: algumas considerações. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, 



 

 

 

185 

Evandro. (org.). Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 4.ed. São 

Paulo: Cortez, 2006. P. 163-186. 

 

MACEDO, Roberto Sidnei. Implicação, autorização e standardização curricular: a formação 

de professores como re-existência. Revista e-Curriculum, São Paulo, v.13, n.04, p. 733 - 750 

out./dez.2015. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/25261 Acesso em: 30. Jun. 2021. 

 

MARTINS, Elcimar Simão.Formação contínua e práticas de leitura: o olhar do professor 

dos anos finais do ensino fundamental. 2014. Tese (doutorado) – Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza, 2014. Disponível em: 

http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/8596/1/2014_tese_esmartins.pdf Acesso em: 02. 

jul. 2021. 

 

MARTINS, Elcimar. Simão. Educação das relações étnico-raciais e formação de 

professores de ciências da natureza e matemática: um estudo em escolas de Ensino Médio 

do Maciço de Baturité/CE. Relatório Final de Pesquisa. (Pós-Doutorado). Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2018.  

 

MINAYO, Maria Cecília Souza. (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 

ed. Petrópolis: Vozes, 2001.  

 

NÓVOA, Antônio. Os professores e as histórias da sua vida. In: NÓVOA, António (org.) 

Vidas de Professores. 2. ed. Porto Editora, Portugal, 2013, p. 11-17.  

 

PIMENTA, Selma Garrido. Práxis - ou indissociabilidade entre teoria e prática e a atividade 

docente. In: O Estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 11 ed. São 

Paulo: Cortez, 2012, p. 93-138.  

 

PRADANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. Metodologia do trabalho 

científico [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. 

– Novo Hamburgo: Feevale, 2013.  

 

PRETTO, Nelson de Luca. BONILLA, Maria Helena Silveira. SENA, Ivânia Paula Freitas de 

Souza. Educação em tempos de pandemia: reflexões sobre as implicações do isolamento 

físico imposto pela COVID-19. Edição do autor, Salvador, 2020. 

 

RAMOS, Mozart Neves. O ensino híbrido: o futuro chegou, e agora? PUCPR + FTD | Novo 

Ensino Médio: Intencionalidade no planejamento por uma educação integradora, 2021. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QarAV2FaS9c&feature=youtu.be. 

Acesso em: 05jul. 2021. 

 

SANTOS, Edméa Oliveira. EAD, palavra proibida. Educação online, pouca gente sabe o que 

é. Ensino remoto, o que temos para hoje. Mas qual é mesmo a diferença? #livesdejunho... 

Revista Docência e Cibercultura. Notícias. 2020. Disponível em: https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/re-doc/announcement/view/1119. Acesso em: 04 jul. 2021. 

 

http://lattes.cnpq.br/6354389593320758


 

 

 

186 

SILVA, Rosa Danielle de Santana. Nativos e imigrantes digitais no contexto educacional. 

2014. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Fundamentos da Educação) 

− Universidade Estadual da Paraíba, João Pessoa, 2014. Disponível em: 

http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/9711/1/PDF%20-

%20Rosa%20Danielle%20de%20Santana%20Silva.pdf>. Acesso em: 04. jul. 2021. 

 

SOUSA, Carlos Henrique Andrade de; OLIVEIRA, Francisco Thiago Chaves de; MARTINS, 

Elcimar Simão. Ensino de língua inglesa e cultura digital em tempos de pandemia: o desafio 

de superar o curto espaço de tempo entre o dito e o vivido. Revista Docência e Cibercultura, 

[S.l.], v. 4, n. 3, p. 141-160, dez. 2020. Disponível em: https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/re-doc/article/view/53901. Acesso em: 05. jul. 2021. 



 

 

 

187 

 O CENTRO ACADÊMICO DE PEDAGOGIA/UERN-CAMPUS CENTRAL E O 

PROCESSO FORMATIVO DE UMA ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO 
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RESUMO 

O presente trabalho consiste em um relato de experiência sobre o Centro Acadêmico 

de Pedagogia-CAPED/UERN e o meu processo formativo enquanto estudante de 

graduação. Objetiva compreender como a participação na gestão do CAPED 

contribuiu para minha trajetória formativa, narrando sobre o ingresso na gerência, as 

diversas vivências e a relação entre as experiências e suas implicações na formação 

profissional e humana. Este relato experiencial desenvolveu-se através da abordagem 

qualitativa, utilizando o diário de pesquisa como recurso metodológico 

potencializador do processo de tessitura das narrativas. Dialoga com autores, tais 

como: Barbosa (2000), Freire (1968), Damiani (2008), tecendo reflexões sobre o 

Diário de Pesquisa, o Olhar Multirreferencial, Educação Bancária e Trabalho 

Colaborativo. Fundamentou-se em documentos como o Estatuto do Centro 

Acadêmico de Pedagogia (2019) e o Projeto Pedagógico do Curso (2019), registros 

de narrativas em textos, imagens e memórias que possibilitaram a bricolagem textual 

sobre o pensar/fazer o processo formativo vivido/sentido no CAPED. Os resultados 

obtidos mostram que a participação no Centro Acadêmico de Pedagogia contribuiu 

significativamente para o meu processo formativo, auxiliando no desenvolvimento de 

afinidades com a formação para a docência no ensino superior e uma desenvoltura na 

vida pessoal e acadêmica a partir da ampliação de sentidos sobre o protagonismo 

estudantil e compreensão da universidade como instância política.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Centro Acadêmico; Processo formativo; Vivências; 

Experiências  

 

 

INTRODUÇÃO 

Em 31 de outubro de 1985 foi sancionada a Lei Nº 7.395, que dispõe sobre os órgãos 

de representação dos estudantes de nível superior, onde no Art. 4º assegura-se aos Estudantes 

de curso de nível superior o direito à organização de Centros Acadêmicos - CAs ou Diretórios 

Acadêmicos - DAs como suas entidades representativas. O Centro Acadêmico caracteriza-se 

como a entidade máxima de representação do corpo discente de determinado curso de nível 

superior, onde por processo eleitoral resguardado pelo Diretório Central dos Estudantes, uma 

chapa deve ser eleita e comprometer-se em defender os interesses do(a)s estudantes. Portanto, 

os CA 's surgem a partir da necessidade de garantir os direitos da classe estudantil, 

possibilitando que ela participe das tomadas de decisões nos espaços de discussão, como as 

plenárias departamentais e conselhos universitários. 

Neste seguimento, experienciar uma graduação no curso de Pedagogia/UERN-Campus 

Central, ao mesmo tempo em que assumi a responsabilidade de contribuir com gestão do CA, 

constituiu-se em experiência relevante, de forma que esta correlação foi fundamental para 
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modificar concepções e comportamentos que mantive até ingressar na universidade. Nesse 

sentido, este relato me leva à refletir sobre: como a participação na gestão do Centro 

Acadêmico de Pedagogia-UERN/Campus Central contribuiu para o meu processo formativo 

como cidadã e estudante de graduação em Pedagogia?  

Para atingir o objetivo de compreender as implicações dessa experiência, será 

necessário narrar o processo de chegada a gestão do Centro Acadêmico do curso de Pedagogia 

da UERN-Campus Central, desde o ingresso a universidade até a eleição da gestão, relatar as 

vivências e experiências obtidas ao longo do percurso, descrevendo os momentos mais 

significativos e apontando os conhecimentos que aprendi, e finalmente, perceber como cada 

experiência contribui para enriquecer o meu processo formativo.  

 

METODOLOGIA  

O principal objetivo deste relato de experiência é elaborar compreensões sobre como 

cada momento vivenciado enquanto membro da gestão CAPED contribuiu para o meu processo 

formativo, observando também os encontros e desencontros com o outro durante o trajeto e 

como estes instantes possibilitaram minha alteração enquanto pessoa e universitária. No 

presente trabalho, faço o relato de vivências e experiências pessoais como estudante de 

graduação a partir da participação na gestão do Centro Acadêmico de Pedagogia, no período de 

Maio de 2019 até Abril de 2021.  

No processo de tessitura, pude utilizar o Diário de Pesquisa (BARBOSA, 2010) como 

dispositivo metodológico potencializador de uma aprendizagem autoral e multirreferencial 

(BARBOSA,1988), permitindo que me autorizasse diante do processo formativo vivenciado. 

Através dos registros das minhas impressões, percepções, angústias, dilemas, perspectivas e 

questionamentos, estive me implicando na formação, percebendo minhas transformações e 

caminhando através da negatricidade, ou seja, da capacidade de desenvolver estratégias 

próprias e não proceder indiferente diante dos determinismos políticos, econômicos e sociais, 

mas de gerar uma alteração dos/com os sujeitos (MACEDO, 2012). 

 Neste relato, pude converter em narrativas algumas das inúmeras memórias que 

construí durante os meses envolvida na gestão do Centro Acadêmico de Pedagogia (CAPED), 

ao lado das(os) membros do grupo. Ademais, como uma materialização das memórias que 

guardo, pude utilizar para tecer esta narrativa os diversos rastros digitais, imagens e fotografias 

produzidas e publicadas em plataformas online durante a atuação da gestão, como o perfil da 

entidade na rede social Instagram e o Google Drive. Além disso, também foi feita uma revisão 

de literatura, tendo em vista que utilizaremos conceitos e ideias de outros autores, semelhantes 

com os objetivos pretendidos, para construção de uma compreensão sobre o assunto. Neste 

ínterim, o presente relato de experiência detém uma abordagem qualitativa das compreensões 

feitas, tendo em vista que caracteriza-se como descritivo, em que a fonte direta de dados é o 

ambiente natural, constituindo-se o investigador o instrumento principal. Ademais, na pesquisa 

qualitativa a qual buscamos nos aproximar, interessa mais o processo do que simplesmente os 

resultados ou produtos, analisamos os dados de forma indutiva e o significado é de importância 

vital na abordagem em questão (BOGDAN E BIKLEN, 1994). 

Também foram utilizadas fontes primárias, como documentos reguladores do Centro 

Acadêmico de Pedagogia, do Conselho de Representantes de turma e da Faculdade de 

Educação, e fontes secundárias, como dissertações, artigos e sites oficiais. Buscamos 

fundamentação em ideias e pressupostos de alguns autores, como: Monção (2009), Freire 

(1968), Damiani (2008), Barbosa (2010) e Macedo (2012) que estudam e desenvolvem 

pesquisas com significativa relevância para discussão das temáticas aqui apresentadas, são elas: 

processo formativo, centro acadêmico, movimentos estudantis, trabalho colaborativo, o Diário 

de Pesquisa e Multirreferencialidade.  
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DISCUSSÕES  

Processo de chegada a gestão do Centro Acadêmico de Pedagogia-CAPED 

Ingressei no curso de Pedagogia-FE/UERN/Campus Central em Agosto de 2018 

(2018.1), fiz amizades dentro e fora da sala de aula, mantive contato com realidades diferentes, 

conheci causas sociais que nunca tinha ouvido falar e estava em constante aprendizado todos 

os dias. Estabeleci um contato próximo com a gestão da Faculdade, secretários, assistentes 

gerais de limpeza (ASG 's), e em pouco tempo, pude estabelecer relações com estes sujeitos. 

Acredito que ao iniciar o processo de “Viver à UERN” fui removida de uma “bolha social” ou 

“filtros-bolha”, que segundo Branco (2017) podem ser definidos “como um conjunto de dados 

gerados por todos os mecanismos algorítmicos utilizados para se fazer uma edição invisível 

voltada à customização da navegação on-line”. Fora do ambiente virtual, atribuo o sentido dessa 

afirmação às pessoas e ao ambiente que temos ao redor, sendo elas capazes de exercer uma 

influência direta sob nossos pensamentos e ações. Monção (2009) afirma que as condições 

objetivas da existência, definidas pela posição social específica em que se encontra o indivíduo, 

constituem uma experiência social construtora do habitus, que pode ser definido como 

Um sistema de disposições psíquicas estruturado, que também age como 

estruturante das práticas e representações. É a interiorização (no indivíduo) da 

exterioridade (meio social) de forma não consciente, fazendo com que as 

práticas do indivíduo sejam estruturadas pelo seu meio, porém, não é algo 

intencional com um objetivo final consciente e claro, tampouco é ação regida 

por um regente. Ou seja, as práticas sociais estão condicionadas ao habitus de 

cada indivíduo. Seu estilo de vida, seus gostos e preferências, suas escolhas, seu 

modo de ser e viver estariam antecipadamente previstos da estrutura do habitus 

mesmo em situações diferentes das quais ele foi produzido (MONÇÃO apud 

BOURDIEU, 2009, p. 29). 

 

Concluí o ensino básico em escolas privadas de Mossoró-RN, onde os meus direitos 

sempre foram garantidos no que tange a estrutura física, professores que raramente faltavam 

aula e tinham possibilidade de executar seus planos utilizando diversas metodologias e recursos. 

A infraestrutura da instituição era excelente e os funcionários nunca precisaram fazer greve. 

Convivi, durante toda vida escolar, com muitos jovens privilegiados socioeconomicamente, e 

por estar cotidianamente ao lado destas pessoas, me comportando e vivendo um estilo de vida 

semelhante, considerava-me imersa em uma bolha social, que limitava a diversidade de ideias, 

pois sempre recebi conteúdo advindo daqueles amigos e conhecidos com quem já detinha 

afinidade ideológica (BRANCO, 2017). Dessa forma, era menos sujeita a críticas e opiniões 

contrárias, limitando a gama de informações, e quando adentrei na universidade pública, 

precisei enxergar um cenário estranho a mim.  

Estar em uma instituição pública é desafiador em diversos sentidos, pois nem sempre 

os governos comprometem-se com os recursos financeiros, desencadeando uma série de 

problemas. Historicamente, um dos principais desafios da educação pública brasileira é 

referente à falta de fonte de recursos e à precariedade dos investimentos, porém, a Constituição 

deixa posto que o Estado é responsável pela educação e o cabe providenciar o financiamento 

necessário para a garantia deste direito (FAVATO,2018). Sendo assim, diante do 

desmantelamento das instituições de ensino superior, deve existir a luta coletiva da comunidade 

acadêmica na busca por mais investimentos para o desenvolvimento e para manutenção dos 

serviços da universidade, como na área de pesquisa, principalmente, por se tratar de um dos 

passos fundamentais para uma atividade interventora (NEGREIROS et. al., 2019).  
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Nunca havia tido contato ou estudado de forma aprofundada sobre o Movimento 

Estudantil, definido como “um movimento poli classista e dos estudantes” (FERRARO, 2011), 

mas vivenciando a UERN, pude aprender e expandir meu olhar a respeito dessa temática. Fui 

informada que o Centro Acadêmico de Pedagogia encontrava-se desativado, o que era 

extremamente prejudicial aos discentes do curso, considerando a necessidade de representação 

estudantil para garantia dos nossos direitos e incentivo ao cumprimento de deveres enquanto 

estudantes. Ademais, suas funções são muito relevantes, como a organização de atividades 

acadêmicas extracurriculares, mobilização, organização de reivindicações e ações políticas 

dos estudantes, mediação de negociações e conflitos individuais e coletivos entre alunos da 

faculdade, realização de atividades culturais, entre outros (COSTA et.al, 2017 apud PORTAL 

UFVJM, 2015).  

Além do CA desativado, algumas situações na FE/UERN me chamavam atenção, como: 

banheiros e bebedouros interditados e salas fechadas sob risco de queda. Essa situação, e a 

passividade dos estudantes diante dela, despertaram em mim a vontade de iniciar uma 

mobilização e gerar melhorias para aquele ambiente. A partir disso, eu e uma colega 

procuramos o Diretório Central dos Estudantes (DCE), entidade que representa o conjunto dos 

universitários de uma determinada universidade (UNE, 2020), para saber sobre os trâmites que 

precedem a ativação do Centro Acadêmico.  

A Faculdade de Educação-UERN é uma das mais antigas da universidade, criada em 

setembro de 1967, a partir da Lei nº 20 da Prefeitura Municipal de Mossoró, juntamente com a 

antiga Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte-FURRN (UERN, 2012). 

Consequentemente, a estrutura é antiga e apresentava problemas estruturais, portanto, 

convidamos a Diretora da FE/UERN e demais representantes de turma para repassar as 

demandas e apontar o que nos incomodava no bloco. A partir disso, eu e alguns colegas 

resolvemos montar uma chapa para concorrer a gestão do CAPED e iniciamos a grande jornada 

das reuniões para socializar nossas ideias.   

Organizamos propostas de chapa mesmo sem ter experiências em gerir e tudo que 

sabíamos era baseado em nossas práticas cotidianas. As propostas eram simples, diretas e 

objetivavam resolver os problemas que conseguimos observar, são elas: Participação nas 

reuniões e plenárias do departamento, levando ao conhecimento dos(as) estudantes as pautas 

debatidas; Resistir aos problemas corriqueiros, defendendo as causas e direitos estudantis; 

Criação de uma ouvidoria virtual, respeitando a privacidade dos alunos e alunas; Criar um 

conselho de representantes de turma, visando estreitar a relação entre os representantes de turma 

e o CAPED; Angariar fundos para manutenção e melhorias na sala do Centro Acadêmico e a 

realização de minicursos e oficinas com direito a certificação. 

A maioria do grupo estava matriculado regularmente no turno matutino, então 

convidamos estudantes do noturno para constituir a chapa conosco. Considerávamos importante 

ter ampla representação na gestão, pois dessa forma poderíamos enxergar as   diferentes 

realidades que existem na Faculdade de Educação-UERN. Uma de nossas maiores metas 

enquanto gestão era contribuir para a politização dos estudantes, trazê-los para a luta conjunta 

e transmitir o sentimento de corresponsabilização pela Universidade que transcendia em nós.  

Visitamos cada turma, alertando sobre o processo eleitoral para gestão do CAPED e foi 

triste perceber o desânimo no olhar de muitos estudantes. No entanto, buscava compreender, 

entre meus questionamentos, que o problema não era a gente, mas as quebras de expectativas 

com as demais gestões e com a política em geral. Criamos um design para as propostas, colamos 

em todas as salas e conversamos sobre elas com os(as) estudantes que encontrássemos pelo 

caminho. O DCE organizou a comissão eleitoral e marcou as datas para que ocorresse a eleição 

por urna, no entanto, éramos chapa única. E após inúmeras reuniões para pensar o processo 

eleitoral, a chapa “Juntos Resistiremos” venceu a eleição no dia 22/05/2019, e a partir deste dia, 

começa a nossa jornada em prol das representações dos estudantes do curso. 
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O TRABALHO COLABORATIVO NA GESTÃO DO CAPED E DESAFIOS 

ENCONTRADOS 

Algo fundamental durante a gestão foi o trabalho colaborativo, instituído desde a 

primeira reunião interna, e que as vivências na UERN nos ensinaram. Segundo Damiani (2008), 

o verbo colaborar é derivado de laborare, que significa trabalhar, produzir, desenvolver 

atividades tendo em vista determinado fim. Na colaboração, os membros de um grupo se 

apoiam, visando a atingir objetivos comuns, negociados pelo coletivo, estabelecendo relações 

que tendem à não-hierarquização, liderança compartilhada, confiança mútua e 

corresponsabilidade pela condução das ações. Formamos um grupo de trabalho articulado e 

organizado, sempre nos esforçando para levar discussões adiante, embasadas no respeito e 

coletividade. Cada reunião trouxe aprendizados valiosos, como a importância de sempre ouvir 

o que o outro tem a dizer, todavia, aprendemos entre momentos de discussão e embates, 

superados pelo discernimento para lidar de forma madura e seguir em busca dos objetivos. É a 

partir destas reflexões que podemos perceber a potência do Diário de Pesquisa (BARBOSA, 

2010) como instrumento metodológico formador de um olhar multirreferencial, pois imersa em 

minhas próprias narrativas e memórias foi possível incorporar/perceber/fazer/sentir como a 

diversidade, o heterogêneo e o diferente também contribuem para formação. 

Mesmo trabalhando colaborativamente, os fatos nem sempre acontecem como 

imaginamos, considerando que o movimento estudantil tem uma peculiaridade, pois não são 

todos os estudantes que se comprometem com ele, e os que se comprometem não o fazem 

sempre do mesmo modo. Na colaboratividade, quando alguém não cumpre sua tarefa, produz 

sobrecarga para o parceiro de trabalho, pois algo fica pendente, trazendo consequências para o 

projeto em desenvolvimento. Houveram momentos como esses na gestão, em que, por vezes, 

me encontrei estressada, sentindo o peso das responsabilidades, apesar disso, era um lugar que 

gostava de estar. A identificação do estudante com o movimento depende de um projeto pessoal, 

pois se trata de uma escolha inseparável da imagem que ele tem de si mesmo na sociedade em 

que vive e da imagem que constrói sobre a sociedade em que desejaria viver (FERRARO APUD 

WEFFORT, 2011). Sendo assim, é necessário se ver no processo, atribuir sentido para que o 

trabalho seja feito com dedicação e se responsabilizar pelos resultados. 

Logo no início da gestão, alguns membros se encontram ausentes das atividades em 

desenvolvimento. Essa situação me gerava questionamentos e julgava contraditório que 

indivíduos comprometidos com o Centro Acadêmico pudessem faltar a reuniões, assembleias 

ou deixar de opinar. Pré-conceituei colegas como descompromissados, irresponsáveis e 

indispostos ao Movimento Estudantil, entretanto, a partir das experiências e estudos, 

compreendi que haviam obstáculos a serem superados na vida dos estudantes, como: 

desigualdade socioeconômica. Considero este momento como o meu primeiro encontro com a 

negatricidade, pois a partir das ações do outro diante de algo que tinha um sentido único pra 

mim, sofri uma quebra de expectativas e todas as minhas convicções de um trabalho 

colaborativo ideal mudaram, portanto, retomo a Macedo (2012, p.39) quando afirma que  “A 

negatricidade enquanto ação opositora do outro, de alteração do nosso desejo, ao mesmo tempo 

em que se apresenta difícil, abre possibilidades para ruptura com nós mesmos, em uma visão 

de alteridade”.  

Ferraro (2011, p. 112) diz que não podemos considerar o estudante da classe 

trabalhadora como igual ao estudante burguês, pois seus poderes aquisitivos divergem. Além 

disso, acredita que os estudantes inseridos na sociedade capitalista são alienados do poder de 

decisão sobre seu processo de formação, de tal maneira que a iniciativa de lutar no movimento 

estudantil é diretamente influenciada pela classe a qual o estudante pertence. De acordo com a 
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE (2016), 25,1 

milhões das pessoas de 15 a 29 anos de idade não haviam concluído uma graduação, e em 

relação ao nível de instrução, 55,1% tinham o ensino médio completo ou superior incompleto. 

As razões mais frequentes alegadas pelas pessoas estavam relacionadas ao trabalho, portanto, a 

partir desses dados podemos compreender a dificuldade para o estudante-trabalhador 

permanecer na universidade e participar de outras atividades além da graduação em função da 

sua condição socioeconômica. No processo de convidar estudantes para compor a gestão, 

observei que o turno noturno é optado, em maioria, por aqueles que compõem a classe 

trabalhadora, de forma que a noite é o único horário disponível para estudar. Nesse contexto, 

Vargas e Paula (2012) explicam que  

O trabalho e o estudo podem ser conjugados porque tanto existe o trabalho em 

tempo parcial quanto os cursos noturnos. O jovem que se desdobra entre essas 

duas atividades, igualmente solicitadoras e absorventes, apresenta, portanto, 

algumas características peculiares. Trabalho parcial: acentua o divórcio entre 

interesses e necessidade, sem  concentrar-

se  neste  ou  naquele  setor,  se  dilui  entre  estudo  e trabalho,  convertendo-

os  em  atividades  precárias  e  insatisfatórias. Contudo, nesse caso, o trabalho 

é o setor mais atingido por ser, na perspectiva do estudante, um trabalho 

incompleto e parcial (VARGAS E PAULA, 2012). 

Portanto, percebi que a desigualdade social é um dos fatores que dificulta a participação 

do(a)s estudantes no movimento estudantil e nas atividades extracurriculares, pois “o fator 

socioeconômico é o que determina mais fortemente o desempenho escolar dos estudantes” 

(INEP, 1999). Aponto esta problemática observando não só a vida dos companheiros de gestão, 

mas de diversos colegas que relataram dificuldades para participar de uma atividade de extensão 

e enriquecer o processo formativo com ações extracurriculares em função do trabalho. Além 

disso, também é possível identificar a falta de corresponsabilização pela instituição como um 

dos fatores que afasta os estudantes do movimento estudantil a partir do meu olhar experiencial, 

pois desconhecem o impacto de suas ações nos resultados que a própria universidade produz. 

EXPERIÊNCIAS AO LONGO DO PROCESSO DE GERIR A ENTIDADE  

Cerimônia de posse 

A cerimônia de posse foi o primeiro evento da gestão, marcando o início, e tendo como 

objetivo dialogar com o(a)s estudantes sobre o CA. Foi extremamente complicado organizar 

esse momento, pois ocorreram diversos imprevistos. Não compareceram muitas pessoas em 

nossa cerimônia de posse, o que me deixou triste por um lado, pois gostaria de ter visto interesse 

dos estudantes, mas por outro lado, me senti bem, pois reduziu minha insegurança. A partir 

disso, pude compreender que o novo sempre causa frio na barriga e que deveria me acostumar 

a ele se quisesse continuar representando, ademais, a cerimônia foi um momento muito 

significativo por transparecer o que viveríamos nos próximos meses e por ensinar uma grande 

lição: gerir e organizar eventos não é nada fácil e simples, portanto, todo planejamento deve ser 

feito com tempo, cuidado e responsabilidade. 

Reuniões, Plenárias do departamento de Educação e reitoria da UERN 

Participar de reuniões departamentais, principalmente quando se almeja lecionar no 

ensino superior, como no meu caso, é formativo, pois podemos tirar muitas lições a partir desse 

momento de apresentação de propostas, debates e discussões. É desafiador, enquanto aluna da 
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graduação, defender ideias e argumentar diante dos(as) professores(as).  Ocupar este lugar com 

a consciência tranquila exige coragem e vontade para representar, pois o método de ensino 

tradicional a qual fomos submetidos durante o ensino básico, juntamente com a educação 

bancária descrita por Paulo Freire, reforçam em nós a ideia de que alunos não podem debater 

com nossos professores, mas aceitar o que nos é imposto. Sobre educação bancária, Freire 

(1968) explica que  

Há desconsideração total pela formação integral do ser humano e a sua redução 

a puro treino fortalecem a maneira autoritária de falar de cima para baixo. Nesse 

caso, falar a, que na perspectiva democrática é um possível momento de falar 

com, nem se quer é ensaiado. A desconsideração total pela formação integral 

do ser humano, a sua redução a puro treino fortalecem a maneira autoritária de 

falar de cima para baixo, a que falta, por isso mesmo, a intenção de sua 

democratização no falar com (MATOS apud FREIRE, 2017, p. 112). 

Nesse ínterim, falar “a” para Freire (1968) é o mesmo de fazer comunicados e limitar o 

debate a ser estabelecido com o aluno, funcionando como uma ferramenta de opressão. Não há 

espaço para dúvidas, diálogo ou questionamentos dos conteúdos programáticos e ideologias 

intrínsecas no discurso do professor. Além disso, a abertura para a opinião do aluno é 

inexistente, e se for contrária ao posicionamento do docente, será tida como incorreta, no 

entanto, retomo as ideias de Freire quando trata das relações professor-aluno, ao enfatizar que 

não deve haver uma verticalização do ensino, mas uma horizontalidade (FREIRE, 2017). 

Compreendo que, se quero contribuir com a educação através da docência devo me 

juntar aos que estão nesta posição e aprender com eles. Sendo assim, ter participado das 

reuniões do Departamento de Educação trouxe um pouco da realidade do fazer docente no 

ensino superior, onde discussões e tomadas de decisões influenciam diretamente na vida do 

corpo discente. Pude me aproximar de professores e participar de comissões relevantes para 

instituição, como a Comissão Setorial de Avaliação (COSE). Aprendi conceitos e conheci 

processos burocráticos, portanto, estar presente nesses momentos foi formativo, pois cada um 

deles me mostrou um pouco do papel do docente no ensino superior e da importância que 

desempenham como facilitadores na minha jornada acadêmica em relação aos processos que 

regem a universidade.  

O Centro Acadêmico de Pedagogia também me possibilitou participar de uma reunião 

na reitoria da UERN. Para mim, esse momento foi marcante e inspirador, pois pude conhecer e 

levar as ideias do corpo discente do meu curso para a mesa onde se tomam e encaminham-se 

tantas decisões. É formativo poder ouvir os debates de ideias que acontecem até que se tenha 

um consenso, é gratificante poder conhecer e dialogar com pessoas experientes e sábias, que te 

aconselham e oferecem ajuda. Todas as experiências que vivenciei nos espaços de tomadas de 

decisão foram fundamentais em minha itinerância enquanto aluna da graduação, pois cada 

momento que se presencia é diferente e novo, necessitando da mobilização dos meus 

conhecimentos prévios, olhares em diferentes perspectivas, escolha de comportamentos e 

atitudes que considero indispensáveis para um fazer docente responsável, democrático e de 

postura multirreferencial. 

Assembleias Estudantis 

Era uma proposta da gestão manter um diálogo com os(as) estudantes do curso, 

prezando pela democracia, ouvindo demandas e prontos para tentar resolver as problemáticas 

que chegassem até nós. Uma forma de cumprir com a promessa foi realizando assembleias 

estudantis, pois não o fazer iria contra os nossos princípios de representatividade. Segundo o 

Artigo 8º do Estatuto do Centro Acadêmico de Pedagogia (2019) 
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A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente semestralmente, para 

discussão dos mais variados assuntos que envolvam os estudantes e para a 

posse da nova coordenação. A reunião ordinária ou extraordinária da 

assembleia geral será convocada por edital de convocação e ocorrerá em 

qualquer época, para discutir e deliberar sobre qualquer assunto (fixado na 

sede do C.A., e nos murais de cada sala que esteja recepcionando, 

temporária – no período em que estiver, ou permanentemente, as turmas de 

Pedagogia desta Universidade) pela coordenação da entidade, com 

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis” (CAPED, 2019). 

 

Foi formado um Conselho de Representantes de Turma (C.R.T) que deveria estar presente 

em assembleias estudantis, sendo a instância intermediária de deliberação do CAPED e o órgão 

de representação exclusiva dos estudantes (ESTATUTO DO CRT, 2019). Ele é constituído 

somente pelos representantes de sala, eleitos anualmente pelos estudantes de cada turma. Além 

disso, o artigo quarto do mesmo documento designa que compete ao conselho discutir e votar 

sobre propostas da Assembleia Geral e dos representantes do Centro Acadêmico de Pedagogia. 

A gestão “Juntos Resistiremos” permaneceu vigente até o dia 19 de Dezembro de 2020, 

mas em função da pandemia decorrente da COVID-19, foi necessário pedir a extensão. Durante 

2 anos foram realizadas 11 Assembleias Estudantis para dialogar sobre os mais variados 

assuntos, de forma que a convocação deve ser feita com 48 horas de antecedência (CAPED, 

2019). A partir disso, eu pude entender o que é construir o Movimento Estudantil democrático 

e agregar seus ensinamentos ao meu processo formativo. É um lugar onde espaços de fala são 

criados e disponibilizados para que estudantes possam expressar suas ideias, dilemas, dores e 

fazer suas reivindicações. Além disso, também é um lugar em que discutimos sobre deveres 

diante da própria formação, do curso e da universidade, mostrando a importância da 

participação ativa nas assembleias, ações propostas pelo CA, valorização do patrimônio 

público, entre outros comportamentos de corresponsabilização. O ME também é feito de 

diálogo e debates, pois a luta não se faz a partir da homogeneidade das ideias, mas da mistura 

entre elas. Sendo assim, dentro das salas de aula, lócus de realização de cada assembleia 

estudantil, foi possível semear a coletividade e demonstrar como decisões para um grupo devem 

ser tomadas, e esse princípio da colaboratividade é fundamental para qualquer educador.  

Organização e mediação de eventos 

Organizamos diversos eventos, momentos em que pude alternar minha participação 

como coordenadora, mediadora e ouvinte. Era proposta da gestão realizar ações que 

contribuíssem para a formação da comunidade acadêmica da UERN, e como parte dessa 

comunidade, afirmo que tive o meu processo formativo enriquecido por esses momentos. 

Planejamos os eventos desde a ideia inicial até o último instante, portanto, havia necessidade 

de estruturar programações, selecionar convidados, escolher, reservar e organizar o local e 

trabalhar para que tudo ocorresse conforme o plano. A qualidade era prioridade para nós, então 

realizamos reuniões para definirmos tudo com cuidado e em conjunto.  O foco de público 

sempre foram os estudantes do curso de Pedagogia, pois ouvíamos demandas em assembleias 

e convertemos em eventos voltados para as problemáticas, no entanto, eles alcançaram muito 

além, pois estudantes de outros cursos se fizeram presentes em diversas ações. 

Desenvolvemos habilidades para gerir a entidade e as demandas que surgiam. A 

organização e mediação de eventos possibilitou conhecer e estabelecer relações com diversas 

pessoas da universidade, como os ASG’s e técnico(a)s, que também fizeram parte do processo, 

pois passávamos muito tempo na UERN e contávamos com eles para abrir as salas, utilizar os 

objetos da copa, equipamentos de som, mesas, cadeiras, etc. Eles conheciam nossas lutas e as 

fizeram conosco, apoiando e sendo generosos, como um ASG, em especial, que desenvolveu 
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uma afeição por nós e presenteou a sala do CAPED com uma garrafa de café, pois uma das suas 

companheiras de serviço reclamava quando pegávamos emprestada. Sendo assim, cada 

encontro com o outro, com o grupo, por mais simples e cotidiano, tinha o potencial de me 

transformar, de me alterar como pessoa e universitária a partir dos desafios que se colocavam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estar na gestão do Centro Acadêmico de Pedagogia (CAPED) da UERN durante o 

período de 05/2019 à 12/2020 contribuiu para meu processo formativo enquanto futura 

profissional, e principalmente, como cidadã. As vivências com minhas/meus companheira(o)s 

dentrofora da universidade descritas neste relato de experiência/diário de pesquisa foram 

essenciais para o desenvolvimento de um pensamento que se faz crítico, reflexivo e 

independente sobre mim e a realidade que está posta ao meu entorno (BARBOSA,2010). Ao 

ingressar na gestão do Centro Acadêmico de Pedagogia pude construir, inconscientemente, um 

olhar multirreferencial para com o meu processo formativo, me autorizando a pensar, 

questionar, perceber e “trair” quem fui um dia, me implicando no processo de aprendizagem 

sem perder de vista o que estava instituído pela entidade (BARBOSA, 1988).  Nasci e cresci 

dentro de uma bolha que não discutia abertamente sobre temáticas sociais, políticas e 

econômicas que perpassam os currículos e que geram autonomia, portanto, adentrar uma 

instituição pública onde os alunos lutam para poder estudar, foi como ter a minha “bolha 

estourada”, exigindo de mim o desenvolvimento de um senso crítico e de justiça, além de 

coragem para reivindicar por melhorias e exercer uma autoria que não estava familiarizada. 

Quando iniciei a caminhada e percebi que eu teria que me expressar, mesmo com medo, 

vergonha e inseguranças, algo mudou dentro de mim: a vontade impulsionou a coragem, que 

consequentemente, expulsou o medo existente, fazendo com que eu me surpreendesse com 

meus posicionamentos e pensamentos.  

Cursar Pedagogia na Faculdade de Educação-FE/UERN e fazer parte da gestão do 

Centro Acadêmico foi fundamental para (des)construção do ser humano em constante evolução 

que sou, pois passei a questionar as pessoas ao meu redor e os governantes do país, mas 

principalmente, questionar a mim, meus valores e comportamentos, “me vendo passar” a cada 

experiência que me autorizei viver. Assim, pude aprender de maneira implicada, um dos 

princípios da multirreferencialidade, pois “implicar-se é estar dobrado, voltado para dentro”. 

(BARBOSA, 2010). Despertei para o interesse de exercer a cidadania integralmente, exigindo 

direitos e cumprindo deveres, quis compreender os contextos históricos que permeiam as 

injustiças sociais que ainda persistem na sociedade atual, problematizar e realizar diariamente 

o exercício de me questionar, me perceber e perceber o outro como contribuinte nesta trajetória. 

Além disso, não posso deixar de evidenciar as contribuições da participação na gestão 

(2019-2021) do CAPED em minha formação enquanto universitária, iniciante a pesquisa 

científica em educação e aspirante à docência no ensino superior. Esta experiência me 

possibilitou desenvolver competências importantes ao sujeito pesquisador, como ser autoral, 

ter curiosidade, questionar a si e ao outro, refletir e agir diante de determinismos. Assim como 

afirma Barbosa (2010) no que diz respeito à formação para pesquisa, não me refiro aos 

procedimentos técnicos, aos modelos acadêmicos ditos científicos, mas sim, o diálogo com as 

atitudes presentes em todo e qualquer pesquisador, tais como: interrogar e apresentar perguntas; 

buscar informações e possíveis respostas para as questões apresentadas; propor questões 

significativas e relevantes para si e para o grupo social ao qual pertence e ainda, aprender novas 

perspectivas e formular novas concepções. 

Portanto, construir a gestão “Juntos resistiremos!” para o CA de Pedagogia despertou-

me uma humanidade, autonomia e autorização que desconhecia até ingressar no ensino 

superior, e hoje, me considero alguém melhor e uma futura educadora mais capacitada para 
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atuar, em especial, no ensino superior. Nessa perspectiva, compreendo que “não existe 

aprendizagem desvinculada da vida, das experiênciasaprendentes dos sujeitos sociais. A 

aprendizagem se dá no processo de interação, no processo de conhecer a si enquanto se conhece 

o mundo” (BARBOSA E RIBEIRO, 2014). Sendo assim, o sentimento que detenho pelo Centro 

Acadêmico é de total gratidão, pois contribui diretamente para ser quem sou, me impulsionando 

a desenvolver habilidades, como: Coragem, Responsabilidade, Resiliência, Criticidade, 

Capacidade de trabalho em equipe, oratória e uma grande bagagem de experiências no que 

tange aos processos burocráticos da Universidade e dos movimentos estudantis. 
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LIBRAS, UMA IMERSÃO CULTURAL: narrativa de alunos ouvintes sobre suas 

experiências na licenciatura em letras Libras 
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Romário da Costa Vieira2 

Isabelle Pinheiro Fagundes3 

 

 
RESUMO 

Com a criação da Lei 10.436/02, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), tornou-se 

a forma de comunicação e expressão oficial da comunidade surda do Brasil, com a 

legitimidade dessa língua, houve uma disseminação do uso da Libras, bem como a 

criação e expansão de cursos de graduação em Letras Libras. A Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA) foi pioneira na interiorização desse curso na 

modalidade presencial, essa interiorização permitiu que houvesse um encontro de dois 

universos, o ouvinte e o surdo. O corpo docente é composto por professores surdos e 

ouvintes, da mesma maneira, há discentes surdos e ouvintes. Para a maioria dos 

ingressantes ouvintes o primeiro contato com o povo, a língua e a cultura surda é na 

entrada no curso de Letras Libras, esse encontro proporciona um processo de 

letramento linguístico e cultural para todos envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem. Dessa maneira, o presente estudo tem como objetivo geral evidenciar 

as experiências vividas por alunos ouvintes no curso de licenciatura em Letras Libras 

no processo de letramento cultural e linguístico do universo surdo. Para atingirmos 

nosso objetivo geral, utilizamos como percurso metodológico, uma abordagem 

qualitativa em educação, o método (auto)biográfico, a partir de entrevistas narrativas. 

O corpus para análise da pesquisa constitui-se de entrevistas narrativas, elaboradas 

durante 2 (dois) encontros individuais com cada participante. Das análises, 

destacamos dois eixos: 1. Libras, mais que uma língua, uma imersão cultural; 2. 

Aprendi sobre mim, aprendi sobre o outro, aprendi sobre nós. Percebemos com o 

presente estudo que a Libras não representa apenas uma língua, mas a concretização 

da luta de um povo, o empoderamento, emancipação e afirmação de uma cultura. 

Assim, estudar Libras é aprender sobre resistência, resiliência, é letrar-se 

culturalmente do outro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Narrativas (auto)biográficas; Experiência; Letramento; 

Letras Libras 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A pesquisa (auto)biográfica em Educação tem como um de seus princípios basilares o 

uso de narrativas na primeira pessoa como elemento fundamental para investigar e entender a 

complexidade da maneira como os indivíduos percebem sua condição humana em diferentes 

momentos e contextos da vida. O presente estudo é resultado de um projeto desenvolvido com 

discentes que atuam como tradutores intérpretes na biblioteca itinerante do campus Caraúbas, 

que estão vinculados a Coordenadora Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão 

Social (CAADIS), que tem como objetivo geral evidenciar as experiências vividas por alunos 
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3  Professora do curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA); 
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ouvintes no curso de licenciatura em Letras Libras no processo de letramento cultural e 

linguístico do universo surdo. Almejamos com esse trabalho contribuir com a produção de 

conhecimento na área de formação de professores e da pesquisa (auto)biográfica em educação. 

Participaram da nossa pesquisa 02 (dois) alunos ouvintes do curso de licenciatura em 

Letras Libras de uma universidade pública, localizada na cidade de Caraúbas, município do Rio 

Grande do Norte. Desejamos identificar nas narrativas dos alunos vestígios de suas experiências 

no ingresso e permanência no curso de Letras Libras, da mesma forma que perceber como os 

alunos ouvintes se percebem ao adentrarem na comunidade surda.  

Justificamos nossa escolha por um grupo reduzido fundamentados em Ferrarotti (2010) 

que afirma as narrativas (auto)biográficas nos permitem ler o social a partir do individual, 

devido à compreensão que ela gera nos indivíduos que participam de todo o processo. Ou seja, 

uma biografia compreende a realidade social a partir do prisma de um indivíduo historicamente 

determinado, logo entendemos que esse grupo poderá nos revelar a realidade no que concerne 

ao processo de imersão de um ouvinte, aluno do Letras Libras, na cultura surda. 

Nosso trabalho encontra-se organizado da seguinte maneira: Metodologia que consiste 

em explicar como e quais processos escolhemos para coleta e análises de nossas narrativas; 

Resultados e discussões com a análise de dois eixos temáticos intitulados: 1. Libras, mais que 

uma língua, uma imersão cultural; 2. Aprendi sobre mim, aprendi sobre o outro, aprendi sobre 

nós. Nesse tópico analisamos e discutimos alguns trechos das narrativas dos alunos que 

colaboraram com a nossa pesquisa. Finalmente, as Conclusões, tópico reservado para reflexões 

acerca de nossas impressões das análises das narrativas. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa que se fundamenta nos princípios da investigação qualitativa 

em educação (LÜDKE e ANDRÉ, 2015). Realizada por alunos de graduação do curso de 

licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), além 

dos pesquisadores, a orientadora também participou das entrevistas narrativas e do processo de 

análise das entrevistas.  

No tocante as entrevistas, dois graduandos se disponibilizaram a participar como 

colaboradores, esses graduandos atuam como bolsistas acessibilidade vinculados a CAADIS e 

atuam como intérpretes, auxiliam alunos e professores no processo de tradução. Salientamos 

que por uma questão de ética e rigor científico, os nomes dos colaboradores serão preservados, 

dessa maneira, os nomes aqui apresentados são fictícios e foram escolhidos pelos próprios 

colaboradores. Para além disso, todas as informações encontradas neste artigo foram 

previamente autorizadas pelos sujeitos da pesquisa. No quadro 01 apresentamos os 

participantes e seus perfis:  

 

Nome Idade Ano que ingressou no curso Cidade/Estado 

Antônio 43 2015 Caraúbas / RN 

Milton 22 2017 Apodi / RN 
Tabela 01: Perfil dos participantes 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A constituição do corpus da presente pesquisa se deu a partir das entrevistas narrativas, 

que segundo Schütze (2010), é uma técnica específica de coleta de dados, uma entrevista com 

perguntas abertas que encoraja os entrevistados a falarem sobre si de maneira leve e agradável, 

pois as perguntas abertas possibilitam ao entrevistado relatar seus pensamentos e opiniões. Mas, 

é importante ressaltar que, a entrevista precisa ser conduzida de maneira consciente e natural, 
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evitando excessos por parte do entrevistador desde a fala demasiada a ausência de expressão 

como o silêncio profundo. 

 
As entrevistas narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as encontramos 

em todo lugar. Parece existir em todas as formas de vida humana uma 

necessidade de contar; contar histórias é uma forma elementar de 

comunicação humana e, independentemente do desempenho da linguagem 

estratificada, é uma capacidade universal. (JOVCHELOVITCH; BAUER, 

2002, p. 91). 
 

Para a realização das entrevistas narrativas, realizamos um encontro com cada 

colaborador da pesquisa, no horário, dia e local indicado pelo colaborador, esses encontros 

foram individuais.  Porém, antes da realização das entrevistas narrativas apresentamos-lhes o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), nele constava, os objetivos (geral e 

específicos), os riscos e benefícios de participarem da pesquisa. Assim, após os termos 

devidamente apresentados, explicados e assinados, demos início as entrevistas, que foram 

gravadas em áudio e posteriormente transcritas. Reiteramos que antes da publicização das 

entrevistas, os colaboradores tiveram acesso as suas narrativas transcritas.  

Dessarte, seguimos as orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002), para realização das 

entrevistas, os autores indicam que há cinco fases, que são: preparação, iniciação, narração 

central, fase de perguntas e fala conclusiva. Eles afirmam ainda que as entrevistas narrativas 

objetivam estimular e encorajar o entrevistado ou colaborador da pesquisa a falar sobre sua 

história ou sobre algum acontecimento importante de sua vida e/ou contexto social. À vista 

disso, fizemos uso das “regras” apresentadas por Jovchelovitch e Bauer (2002). Segue abaixo 

uma tabela apresentando as fases principais e as “regras” das entrevistas narrativas. 

 

Fases da Entrevista 

Narrativa  

Regras para a entrevista 

Preparação  Exploração do campo; 

Formulação de questões exmanentes. 

Iniciação Formulação do tópico inicial para narração; 

Emprego de auxílios visuais (opcional). 

Narração central Não interromper.  

Somente encorajamento não verbal ou paralinguístico para 

continuar a Narração. Esperar para sinais de finalização (“coda”). 

Fase de perguntas Somente “Que aconteceu então?”. 

Não dar opiniões ou fazer perguntas sobre atitudes. Não discutir 

sobre contradições. 

Não fazer perguntas do tipo “por quê?”.  

Ir de perguntas exmanentes para imanentes. 

Fala conclusiva Parar de gravar. 

São permitidas perguntas do tipo “por quê”? Fazer anotações 

imediatamente depois da entrevista. 

Quadro 02: fases principais da entrevista narrativa 
Fonte: JOVCHELOVITCH E BAUER (2002)  

 

Sobre o processo da entrevista narrativa, salientamos ainda que desde o princípio os 

colaboradores da pesquisa são informados sobre o contexto e procedimentos da entrevista 

narrativa. Assim, nós, apresentamos a pergunta indutora que podemos entende-la como o 
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princípio das entrevistas. Jovchelovich e Bauer (2002), nos mostram ainda os critérios de 

elaboração dessa questão norteadora que devem seguir as seguintes orientações:  

• Precisa fazer parte da experiência do informante, para garantir o seu interesse e uma 

narração rica em detalhes. 

• Deve ser de significância pessoal e social, ou comunitária.  

• O interesse e o investimento do informante no tópico não devem ser mencionados, para 

evitar que se tomem posições ou se assumam papéis já desde o início.  

• Deve ser suficientemente amplo para permitir ao informante desenvolver uma história 

longa que, a partir de situações iniciais, passando por acontecimentos passados, leve à 

situação atual.  

• Evitar formulações indexadas, ou seja, não referir datas, nomes ou lugares, os quais 

devem ser trazidos somente pelo informante, como parte de sua estrutura relevante. 

Compreendemos a partir das orientações acima, a importância e sutileza na 

direcionamento das entrevistas narrativas, bem como a responsabilidade e a ética na coleta e 

análise das narrativas, esses dois elementos são indispensáveis para o resultado da pesquisa. 

Outros fatores relevantes que podemos destacar são: o bom acolhimento, prévios e devidos 

esclarecimentos, a escuta comprometida e a capacidade de interação com o colaborador, essas 

coisas somadas, possibilitará resultados satisfatórios.   

A partir das entrevistas narrativas realizadas com os alunos da graduação, foi sendo 

delineado o corpus para análise, no qual para esse trabalho separamos dois eixos 1. Libras, mais 

que uma língua, uma imersão cultural; 2. Aprendi sobre mim, aprendi sobre outro, aprendi sobre 

nós. A seguir, apresentamos os resultados das primeiras análises. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Libras, mais que uma língua, uma imersão cultural 

A Língua Brasileira de Sinais foi legalizada em 2002 pela Lei 10.436/02 e logo mais, 

regulamentada pelo Decreto 5626/05 no ano de 2005, esse aparato legal oportunizou a 

disseminação da Libras, deu a ela o status de língua, desmarginalizando seu uso, sua 

aprendizagem e sua expansão.  

Este fato permitiu que cursos de nível superior em Libras, tanto bacharel quanto 

licenciatura, na modalidade presencial e a distância fossem criados, além disso, todos os cursos 

de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia foram obrigados por lei a acrescentarem em suas 

grades curriculares a disciplina de Libras.  

Em consequência disso, hoje a quantidade de pessoas que conhecem e/ou fazem uso da 

língua brasileira de sinais tem aumentado, tem aumentado também o número de pessoas 

trabalhando na área de tradução, desde sala de aula a acessibilidade e participação nos espaços 

públicos como shows, espetáculos, palestra entre outros.  Outro ocorrido, é a formação de 

professores de Libras, normalmente as turmas são compostas por alunos surdos e ouvintes, e a 

maioria dos ouvintes tem seu primeiro contato com a língua de sinais na graduação. Esse 

primeiro contato, muitas vezes é um choque linguístico e cultural.  

 
“Ao ingressar no curso Letras Libras, eu não tinha nem os conhecimentos 

básicos da Libras. Na verdade, eu não sabia de fato o que era Libras. 

Ingressei no curso por que foi o único curso aqui por perto de Caraúbas que 

consegui ingressar com a nota que tinha. Por isso, sempre falo que não foi eu 

que escolhi Libras e sim, Libras me escolheu” (Excerto da entrevista com o 

colaborador Antônio). 
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“Não, não conhecia nada sobre a área de Libras, entrei aqui inocente e não 

tinha nenhuma ideia da perspectiva do que seria um professor” (Excerto da 

entrevista com o colaborador Milton). 

 

Percebemos que tanto na fala de Antônio, quanto na de Milton, que eles não sabiam o 

que era a Libras, para que servia e nem o que seriam quando terminassem a graduação. Houve 

com isso um processo de entendimento sobre o que era aquela língua, para que eles queriam 

aprender Libras, sobre a Libras e com a Libras. 

Porém, esse choque é bem-vindo, pois gera nos alunos ouvintes uma empatia pela 

história da educação de surdos, aumenta o respeito por esses indivíduos e aguça a curiosidade 

para imergir na cultura surda. 

 
“E essa imersão no momento de aquisição da língua no curso Letras Libras 

na modalidade presencial, se fossemos fazer uma comparação com um curso 

de outra língua, como por exemplo o espanhol ou inglês ensinados aqui no 

Brasil, acredito que o aluno aprendente de Libras, levaria vantagem pelo fato 

de esse aluno está aprendendo uma língua ensinada por professores nativos 

e falantes de Libras. O aluno sofre a influência da cultura dessa língua, e 

apesar do aluno não ser parte integrante do povo surdo, ele tem a 

possibilidade de fazer parte da comunidade surda e além de aprender a língua 

ainda podem vivenciar essa cultura. Já os aprendentes de outras línguas como 

o inglês ou espanhol ensinados aqui no Brasil, acredito que não consigam a 

mesma fluência que o estudante de libras no Brasil. Mesmo que os professores 

dessas línguas tenham feito um intercambio no pais de origem da língua, 

ainda assim por falta do contato com a cultura, com povo nativo falante dessa 

língua e seus costumes, o aluno pode aprender a nova língua, mas não por 

completo porque a língua, de fato, deve estar sempre atrelada a sua cultura” 

(Excerto da entrevista com o colaborador Antônio). 

 

Antônio, apresenta em seu relato que além de aprender a Libras, aprendeu sobre seu 

povo4, compreende que mesmo não podendo fazer do povo é parte da comunidade5 e isso 

demostra uma maturidade cultural concernente a cultura surda. Reiteramos que entendemos 

como cultura surda o jeito de o sujeito surdo compreender o mundo e o modificar com a 

finalidade de torná-lo acessível e habitável, ajustando-os com as suas percepções visuais, que 

contribuem para a definição das identidades surdas e das “almas” das comunidades surdas. 

(STROBEL, 2008). Ou seja, está relacionado a cultura surda a língua, as ideias, as crenças, os 

costumes e os hábitos de povo surdo. 

 
[...] uma cultura é um conjunto de comportamentos apreendidos de um grupo 

de pessoas que possuem sua própria língua, valores, regras de comportamento 

e tradições; uma comunidade é um sistema social geral, no qual um grupo de 

pessoas vivem juntas, compartilham metas comuns e partilham certas 

responsabilidades umas com as outras. (STROBEL, 2008, p. 30 - 31). 
 

 
4  Entendemos povo surdo, estamos nos referindo aos sujeitos surdos que não habitam no mesmo local, mas que 

estão ligados por uma origem, por um código ético de formação visual, independentemente do grau de evolução 

linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer outros laços (STROBEL, 2008, p. 38). 

 
5 Entendemos que a comunidade surda de fato não é só os sujeitos surdos; há também sujeitos ouvintes – membros 

de família, intérpretes, professores, amigos, e outros – que participam e compartilham interesses comuns em uma 

determinada localização (STROBEL, 2008, p. 38). 
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É possível compreender que a imersão cultural acontece a partir do momento em que o 

contato se torna mais frequente, quando se começa a entender e ser compreendido pelo sujeito 

surdo. Quando o percebemos como sujeito de sonhos, vontades, opiniões, merecedores de 

respeito, visibilidade e espaço político, acadêmico e social. 

 
“Isso é um fato! Pois você verdadeiramente tem que se dar. Você precisa 

deixar um pouco a sua cultura e imergir na deles, lutar junto com os 

indivíduos surdos atrás de conquistas, melhorias, acesso, visibilidade e 

respeito. 

De fato, nós do Letras Libras, no devido campus, temos maiores chances e 

oportunidades de convivência e entendimento da cultura surda, pois, além dos 

professores surdos que temos, existem eventos e momentos que oportunizam 

maiores interações com esses sujeitos, mesmo que ainda tenhamos uma 

cultura ouvinte e falamos a língua “da maioria”” (Excerto da entrevista com 

o colaborador Milton). 

 

Milton, em sua narrativa, assim com Antônio, percebe, entende e respeita o fato de haver 

uma diferença cultural do universo surdo e do universo ouvinte, embora surdos e ouvintes, em 

sua maioria, dividam os mesmos espaços, estes são percebidos e experimentados de maneira 

bem distintas. Os ouvintes percebem a partir do que ouve e ver, entanto os surdos, a partir do 

veem e sentem. 

Diante do exposto, compreendemos que os alunos ouvintes que ingressam no curso de 

Letras Libras passam por um processo de alfabetização em Libras e um letramento cultural e 

linguístico do universo surdo. Ingressar no curso de Letras Libras é uma oportunidade de 

experimentar outros olhares, outros jeitos e outra cultura. O curso de nível superior supracitado 

não é apenas uma graduação, mas é um movimento político e social de um determinado grupo 

que dia a dia vem se fortalecendo e se empoderando. A seguir discutiremos o nosso segundo 

eixo de análise, o qual, trata sobre o que esses colaboradores aprenderam após ingressar na 

comunidade surda. 

 

Aprendi sobre mim, aprendi sobre o outro, aprendi sobre nós 

Ao ingressar no curso de Letras Libras, a maioria dos alunos ouvintes passam a ter um 

contato significativo com a Libras, o que permite a aquisição da língua de sinais brasileira, 

tornando-a uma segunda língua, além disso, há uma desmistificação sobre a figura do sujeito 

surdo e, principalmente, sobre a figura do professor. 

O curso, cujo os colaboradores são discentes, é composto por professores ouvintes e surdos, 

dessa maneira, os alunos têm figuras distintas que representam esse profissional da educação. 

Ter professores ouvintes ao longo da vida é extremamente comum, mas, e professores surdos? 

Quantos professores surdos já tivemos? Quantas vezes paramos para refletir sobre a 

possibilidade de o “mudinho” um dia ser educador? Ser capaz de aprender e ensinar? De estar 

na universidade como docente ocupando o mesmo espaço de um professor ouvinte? 

Refletir sobre essas questões é refletir sobre nós, sobre nossas percepções acerca o outro. 

Nesse trabalho discutimos sobre o sujeito surdo, mas esse processo reflexivo sobre o outro deve 

ser constante acerca de todos os outros que nos circundam. O que o outro ensina sobre mim? E 

sobre ele? E sobre nós?  

 
“Dessa forma, aprender Libras para mim é algo que me tornou alguém 

melhor, pelo fato de que no momento da aprendizagem temos a necessidade 

de primeiro passar por uma fase de desconstrução e depois reconstrução. E 

é nesse momento que muitas vezes descobrimos um novo eu, e agora mais 

experiente, com uma nova visão de mundo até porque antes de ingressar na 
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academia, temos um conhecimento baseado em nossas próprias vivencias. 

Enquanto na academia entramos em contato com outra realidade onde quase 

tudo é baseado em teóricos e estudiosos cada um em suas áreas especificas e 

essa vivencia corrobora para nosso desenvolvimento como aluno e é evidente 

que a nossa personalidade também é modificada até porque somos seres em 

constante formação inclusive de identidade” (Excerto da entrevista com o 

colaborador Antônio). 

 

A partir o excerto acima, percebemos que Antônio entende que para aprender Libras há um 

processo de desconstrução do seu próprio eu, das suas próprias percepções de mundo, e 

conhecimentos epistemológicos, que segundo o próprio colaborador, eram poucos, pois seus 

conhecimentos eram baseados nas próprias experiências. 

Reiteramos que compreendemos o valor da experiência, pois como nos mostra Larrosa 

(2002), experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, ou seja, não é o tempo 

que determina o que de fato conhecemos, mas a intensidade com o que nos acontece. 

Certamente o Letras Libras tem sido algo tocante na vida dos nossos colaboradores, percebemos 

isso quando Antônio, em sua narrativa, afirma que tem tornando-se um ser humano melhor, e 

está em constante formação, inclusive a identitária. 

 
“A universidade me oportunizou muito o amadurecimento de pensamento e 

decisões, sobre convivência, entender o próximo, tolerância, visões de mundo 

que você tinha antes de entrar aqui e desconstruiu” (Excerto da entrevista 

com o colaborador Milton). 

 

Assim como Antônio, Milton também se sente mais maduro a partir das experiências 

vividas na universidade, sente-se mais tolerante, compreensivo e resignado, ele sabe que não 

foi um processo simples e indolor, pois todo processo de desconstrução do velho eu, para uma 

construção e/ou reconstrução de um novo (outro) eu, é difícil. Abrir mão das nossas convicções, 

das nossas certezas, das nossas crenças não é fácil, mas faz parte do processo de construção de 

nós mesmo, do outro e do saber, e isso nos torna mais fortes, flexíveis e equilibrados.  

 
É uma construção contínua, comparável à edificação de um grande prédio que, 

na medida em que se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou à montagem de 

um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a 

uma flexibilidade e uma mobilidade das peças tanto maiores quanto mais 

estável se tornasse o equilíbrio. (PIAGET,1990 p.12) 
 

É preciso, que tenhamos compreensão de que é do ato de aprender que ocorre a 

aprendizagem nas suas mais diversas possibilidades de evolução e/ou crescimento, de aquisição 

do mundo que nos cerca e cerca o outro. Nesse mundo, a aprendizagem se estabelece, 

provocando a indissociabilidade entre o ato de aprender, o sujeito e a aprendizagem. 

 
“Entendo que precisamos cooperar mais, que ter mais atenção e respeito, que 

no momento certo o aprendizado vai chegar e temos que acreditar nisso, 

levando em consideração que temos ritmos diferentes de aprendizado, que 

cada um terá seu tempo para aprender e fazer seu insumo escolar" (Excerto 

da entrevista com o colaborador Milton). 

 

Milton, deixa inferido na sua narrativa a importância da generosidade, não só com o outro, 

mas consigo mesmo, quando menciona os ritmos diferenciados de aprendizagem. Conviver 

com o povo surdo nos ajuda a entender sobre o tempo, sobre história de vida e ritmo. 

Comumente o povo surdo é negligenciado em seu processo de ensino aprendizagem nas escolas 
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de ensino regular, dessa maneira, o povo surdo, se mantém resistente, resiliente e não para. Não 

para de tentar, porque sabe que no tempo oportuno ele vai conseguir, que sua história de vida é 

marcada por momentos de muitas tentativas e algumas conquistas significativas e que seu ritmo 

de aprendizagem não precisa ser igual ao do colega ouvinte. 

 
“Embora eu não seja uma pessoa totalmente desconstruída, tenho aprendido 

a ter empatia pelo meu próximo, aceitar que pessoas tem peculiaridades e 

devo aprender a conviver com as diferenças respeitando cada pessoa do jeito 

que elas são. E essa vivencia fez de mim uma pessoa melhor não apenas como 

pessoa, mas também como profissional porque agora vejo possibilidades 

também na vida profissional na área de Libras” (Excerto da entrevista com o 

colaborador Antônio). 

 

 Antônio, afirma ainda não ter terminado seu processo de desconstrução, mas tem 

aprendido sobre empatia, respeito, aceitação, compreensão e profissionalismo. Diante das 

narrativas de Milton e Antônio, compreendemos que o curso de licenciatura em Letras Libras 

transformou nossos colaboradores, hoje eles sentem que aprenderam e continuarão aprendendo 

sobre eles, sobre o outro e sobre nós.  

  Nossos colaboradores entendem que o processo formativo deles enquanto futuros 

professores de Libras, não ocorre só em sala de aula, mas em contato com o povo e a 

comunidade surda, em contato com a língua de sinais e tudo que a ela está intrínseco como a 

cultura e as percepções do e sobre o universo surdo.  

 
CONCLUSÃO 

 No presente artigo, objetivamos evidenciar as experiências vividas por alunos ouvintes 

no curso de licenciatura em Letras Libras no processo de letramento cultural e linguístico do 

universo surdo. A partir das entrevistas narrativas fundamentadas em Jovchelovitch e Bauer 

(2002), realizamos encontros individuais com cada colaborador, após a realização da pesquisa, 

que foi gravada com anuência dos colaboradores, transcrevemos para dar início as análises. 

 Reconhecemos que as análises são iniciais e que a cada nova leitura das entrevistas 

poderemos extrair mais reflexões. Porém, para o presente trabalho, acreditamos que atingimos 

nosso objetivo ao passo que conseguimos evidenciar as experiências dos alunos ouvintes e para 

melhor entendimento dividimos essas experiências em dois eixos, sendo o primeiro, Libras, 

mais que uma língua, uma imersão cultural, nele podemos discutir sobre a legalização, 

expansão e reafirmação da Libras enquanto língua e cultura.   

 Com a narrativa dos nossos colaboradores, entendemos que ambos não detinham 

conhecimento da Libras antes de ingressarem na universidade, porém isso não os impediu de 

experimentarem, imergirem e fazerem parte da cultura surda. Ao contrário, eles se dedicaram e 

experimentaram esse novo lugar, esse novo universo, que apesar de silencioso, faz muito 

barulho com as mãos vibrantes e os olhos estão sempre atentos a todas as experiências possíveis. 

 Para além disso, o nosso segundo eixo intitulado, Aprendi sobre mim, aprendi sobre o 

outro, aprendi sobre nós, versamos sobre a desmistificação da figura da pessoa com surdez, 

pois o percebemos como um indivíduo tão capaz como qualquer outro, o percebemos como 

sujeito e não como deficiente. Refletimos ainda sobre essa figura do sujeito surdo enquanto 

professor, enquanto educador e profissional, a partir dessas reflexões compreendemos a 

necessidade constante de ponderarmos sobre o que o outro ensina sobre mim? E sobre ele? E 

sobre nós?  

   Ao refletirem sobre isso, nossos colaboradores nos relataram que ingressar no curso de 

Letras Libras os oportunizaram passar por um processo de desconstrução, de reconstrução, 

transformação e ressignificação. Entendendo que para tudo isso há um tempo, e, que ser 
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generoso com o outro e consigo mesmo pode ser o caminho dessa desconstrução e reconstrução 

contínua. 

Dessa maneira, concluímos nossas discussões e análises acreditamos que o curso de 

Letras Libras é um ato político, social e cultural. Fazer parte desse curso é experimentar 

diariamente a certeza de que estudar Libras não representa apenas estudar uma língua, mas a 

concretização da luta de um povo, o empoderamento, emancipação e afirmação de uma cultura. 

Assim, estudar Libras é aprender sobre resistência, resiliência, é letrar-se culturalmente do 

outro. 
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PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE FOREGROUND E BACKGROUND EM 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: reflexões a partir de um estado do conhecimento 

 

Débora Dantas Silva6 

Marcelo Bezerra de Morais7 

 
RESUMO 

Ao analisar a aprendizagem de um aluno sobre determinados conhecimentos, deve-se 

considerar muitas questões, como o contexto social, econômico, cultural e político. 

Nesse sentido atua a Educação Matemática Crítica, a qual enfatiza que os conteúdos 

dessa área não devem ser ensinados apenas como modelos a serem seguidos, mas 

devem levar a problematização, o como, onde e porque utiliza-los (PAIVA; SÁ, 

2011). A partir dessa perspectiva crítica sobre o ensino da matemática, entende-se que 

existe uma intenção de aprendizagem que se baseia nos conceitos de Foreground e 

Background. Os foregrounds estão relacionados às expectativas de futuro geradas 

pelos sujeitos a partir do contexto social no qual está inserido (SKOVSMOSE et al, 

2012), já os backgrounds dizem respeito às experiências produzidas pelos sujeitos em 

dadas áreas de suas vidas (TESSARO, 2018). Partindo da problemática: “quais 

reflexões estão sendo produzidas acerca dos foregrounds e backgounds na pós-

graduação stricto sensu na área da Educação Matemática no Brasil?”, o presente 

estudo tem como objetivo geral tecer compreensões sobre o que se tem produzido 

sobre Foreground e Background na área da Educação Matemática em nível de pós-

graduação stricto sensu brasileira. A pesquisa caracteriza-se como sendo de cunho 

qualitativo, por buscarmos compreender em profundidade o tema estudado, sem 

preocupação com quantificações (GIL, 2002), do tipo Estado do Conhecimento, pois 

é um estudo que busca analisar a produção de conhecimento sobre dado tema a partir 

de um setor das produções bibliográficas já produzidas (ROMANOWSKI; ENS, 

2006) e, por isso, tem caráter de um estudo bibliográfico, que acontece quando são 

utilizados arquivos, livros, trabalhos para investigar um determinado objeto de estudo 

(GIL, 2002).  A pesquisa realizada para encontrar e selecionar as Teses e Dissertações 

sobre o tema foi realizada nas bases de dados do “Catálogos de Teses e Dissertações 

da CAPES” e da “Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações” – BDTD. 

Foram selecionados cinco trabalhos, sendo quatro deles Dissertações e uma Tese. O 

critério de seleção dos trabalhos se deu a partir da relação direta com o tema, ou seja, 

da mobilização dos conceitos. O referencial teórico está fundamentado em Paiva e Sá 

(2011), Skovsmose et al (2012), Tessaro (2018), Freire (1999), Gil (2010), Carreta; 

Santos (2017), Romanowski (2006) e Ferreira (2018). Apesar de ser um estudo ainda 

em andamento, foi possível analisar até o momento que são poucas as produções 

realizadas no sentido de investigar as intenções de aprendizagem matemática dos 

alunos relacionados aos seus Foregrouns e Background. Também é possível inferir 

em nossas análises iniciais que as poucas produções sobre a temática pretendem 

investigar essas questões mais voltada para os jovens, em geral alunos do Ensino 

Médio, sendo possível detectar apenas uma pesquisa com crianças. Pela importância 

da temática, aponta-se a necessidade de ampliação de estudos no campo, inclusive 

considerando-se esses conceitos e seus reflexos nos processos educativos no Ensino 

Fundamental, notadamente com crianças.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Foreground. Background. Educação Matemática Crítica.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando pensamos em analisar a aprendizagem de alunos a partir dos seus 
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conhecimentos, devemos considerar questões voltadas para o contexto em que ele está inserido, 

como o contexto social, político, econômico e cultural. Com intenção de nos fazer refletir sobre 

como os conteúdos matemáticos são abordados e quais as suas intenções, atua a Educação 

Matemática Crítica. Nessa perspectiva, os conteúdos matemáticos devem estar associados a 

questões cotidianas dos alunos, para que assim eles possam atribuir um significado (PAIVA; 

SÁ, 2011).   

A partir dessa perspectiva crítica sobre o ensino da matemática, entende-se que existe 

uma intenção de aprendizagem que se baseia nos conceitos de Foreground e Background. Os 

foregrounds estão relacionados às expectativas de futuro geradas pelos sujeitos a partir do 

contexto social no qual está inserido (SKOVSMOSE et al, 2012), já os backgrounds dizem 

respeito às experiências produzidas pelos sujeitos em dadas áreas de suas vidas (TESSARO, 

2018). 

Partindo destas compreensões, o problema que impulsiona a elaboração deste estudo é: 

quais reflexões estão sendo produzidas acerca dos foregrounds e backgounds na pós-graduação 

stricto sensu na área da Educação Matemática no Brasil? Partindo dessa pergunta geradora, o 

presente estudo tem como objetivo tecer compreensões sobre o que se tem produzido sobre 

Foreground e Background na área da Educação Matemática em nível de pós-graduação stricto 

sensu brasileira.  

Para compreender como as questões relacionadas ao tema estão sendo foco de reflexões, 

optamos por realizar uma pesquisa buscando as produções desenvolvidas no âmbito da 

Educação Matemática que refletem sobre os foregrounds e os backgrounds. Essa busca 

sistemática por produções acadêmicas de uma determinada área do conhecimento pode ser 

entendida como Estado da Arte ou Estado do Conhecimento (ROMANOWSKI; ENS, 2006), e 

configura-se importante por proporcionar um mapeamento sobre as produções científicas de 

uma área do conhecimento e refletir sobre o que vem sendo privilegiado e esquecido nessas 

pesquisas (FERREIRA, 2002). As análises dessas produções evidenciam questões relacionadas 

ao tema pesquisado, bem como sua intencionalidade, onde são realizados esses estudos e se 

existem lacunas nessas investigações.  

Optamos por esse tipo de pesquisa, pois segundo Romanowski e Ens, (2006, p. 39) ela 

possibilita:   
 

 [...] uma contribuição importante na constituição do campo teórico de uma área do 

conhecimento, pois procuram identificar os aportes significativos da construção da 

teoria e prática pedagógica [...] esses trabalhos não se restringem a identificar a 

produção, mas analisa-la, categoriza-la e revelar os múltiplos enfoques e perspectivas.   

 

Realizar uma pesquisa desse tipo, proporciona, dentre outras potências, uma análise dos 

principais referenciais teóricos utilizados nas produções, bem como as impressões dos autores 

sobre a temática. É um estudo profundo, uma análise rica de compreensões sobre uma área de 

produção de conhecimento que pode contribuir significativamente para as pesquisas que serão 

desenvolvidas posteriormente. 

O artigo está organizado em quatro sessões, primeiramente apresentaremos de forma 

mais aprofundada a Educação Matemática Crítica e os conceitos de foreground e background; 

em seguida, iniciamos a sessão metodológica e; por fim, apresentamos os resultados da nossa 

pesquisa e as considerações finais.  

 

A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA 

 

 É comum ouvirmos de alunos que a matemática é a disciplina mais difícil de ser 

compreendida, que exige muita concentração, que é algo quase impossível de se entender. Um 

dos fatores que potencializa essas impressões sobre a matemática é que, na maioria das vezes, 
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os conteúdos são repassados de forma descontextualizada e acabam desestimulando os alunos.  

Considerar que o aluno é um ser histórico, social, cultural e político e que é o principal produtor 

de conhecimento na sua trajetória escolar e de vida pode modificar essa visão da matemática 

técnica e repleta de regras. Para Skovsmose et al (2012, p. 235) “o significado dado à 

aprendizagem está ligado às condições sociais, políticas, culturais e econômicas do aprendiz e 

como ele as interpreta”. Dessa forma, podemos compreender que as aprendizagens dos alunos 

estão relacionadas com os seus contextos sociais e como eles o enxergam.  

 A Educação Matemática Crítica surge na década de 80 e discute questões relacionadas 

aos aspectos políticos da educação matemática. As reflexões tecidas sobre a Educação 

Matemática Crítica estão relacionadas ao poder e buscam compreender em que sentido a 

matemática está organizada e a quem interessa que ela esteja organizada dessa forma (PAIVA; 

SÁ, 2011). 

 No prefácio do livro “Educação Matemática Crítica a questão da Democracia”, do autor 

Ole Skovsmose, o professor Marcelo Borba destaca a influência de alguns autores nas reflexões 

sobre a Educação Matemática Crítica, são eles: “Marilyn Frankesntein e Arthur Powell nos 

Estados Unidos, Paulus Gerdes e John Volmink, na África do Sul, Munir Faseh, na Palestina, 

Ubiratan D’Ambrosio, no Brasil, Stieg Mellin-Olsen, na Suécia e, naturalmente, o próprio Ole 

Skovsmose, na Dinamarca.”  SKOVSMOSE (2001).  

  Nos estudos de Ole Skovsmose, a Educação Matemática deve ser entendida numa 

perspectiva crítica inteiramente relacionada às questões socias e à democracia. Para o autor, 

deve existir um sentido para ser estudado determinado conteúdo, o estudo deste conteúdo deve 

possibilitar algum significado a partir do contexto em que o sujeito está inserido (PAIVA; SÁ, 

2011). É também nesse sentido que Ole Skovsmose (1996), citado por Jacobini e Wodewotzki 

(2006, p.6), destaca que:  
 

[Na] Educação Matemática Crítica devem estar presentes interesses relacionados com 

a preparação dos alunos para exercerem a cidadania, a utilização da matemática como 

instrumento de análise das características críticas de relevância social, a consideração 

dos interesses dos alunos e os conflitos culturais relacionados com a escola, as 

reflexões sobre a matemática como um instrumento gerador de problema e o estímulo 

à investigação e à comunicação. 

 

Devido a relação estabelecida entre o ensino da matemática e uma perspectiva crítica e 

democrática, acontece frequentemente a associação com os estudos de Paulo Freire. As 

pesquisas desenvolvidas no Brasil relacionadas às questões da Educação Matemática Critica, 

bem como as noções de foreground e background estão, em sua maioria, associadas às 

compreensões de Paulo Freire sobre a “educação emancipatória”8. 

É nesse sentido que Jacobini e Wodewotzki (2006, p.2-3) afirmam que:  

 
O pensamento de Paulo Freire é referenciado por Skovsmose (2001), para quem a 

Educação Matemática Crítica tem um papel similar ao que na visão freiriana é 

definido como sendo a “pedagogia emancipadora”, na qual os atores no processo 

pedagógico, alunos e professores, atuam em igualdade de condições e de trabalho. 

 

Freire (1999, p. 44) também defende a necessidade de oferecer um ensino que possibilite 

uma permanente atitude crítica do educando no processo de aprendizagem, a partir do qual este 

seria capaz de alcançar a sua vocação de integrar-se na sociedade em que vive de forma 

autônoma de significativa.  

A partir das reflexões tecidas sobre o sentido da Educação Matemática Crítica, sua 

relação com a perspectiva Freiriana e as questões da democracia, apresentaremos dois conceitos 

 
8 Veremos essa relação mais a fundo na sessão de análise. 
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que são bastante destacados nas pesquisas em Educação Matemática Crítica. Para Skovsmose 

et al (2012, p. 235) existe uma intenção de aprendizagem onde o “envolvimento dos estudantes 

na aprendizagem está baseado fortemente no significado que eles atribuem à aprendizagem com 

respeito à sua vida futura”. Nesse sentido, podemos concluir que o empenho e interesse dos 

estudantes em aprender determinado conteúdo está inteiramente ligado ao seu contexto social, 

político e econômico e como ele o interpreta (SKOVSMOSE et al 2012). 

Para compreender como acontece essa relação entre a intenção de aprendizagem e o 

contexto dos sujeitos, o autor Ole Skovsmose discute sobre os seguintes conceitos: foregrounds 

e backgrounds. De acordo com as autoras Carreta e Santos (2017, p.252), o background de uma 

pessoa pode ser entendido como “as experiências anteriores vivenciadas no contexto cultural e 

sociopolítico pelo indivíduo”, enquanto o foreground de uma pessoa é compreendido como 

“suas interpretações das oportunidades de vida em relação ao que parece ser aceitável e estar 

disponível no contexto sócio-político dado” (SKOVSMOSE et al 2012, p. 235), ou seja, 

enquanto os backgounds estão voltados para as experiências passadas de determinados sujeitos, 

os foregrouns estão inteiramente relacionados com as expectativas de vida que esse sujeito tem 

a partir do contexto no qual está inserido; duas etapas da vida que relacionam-se diretamente 

com a aprendizagem matemática dos estudantes. É nesse sentido que surgem as pesquisas em 

que se relacionam foreground e background com a Educação Matemática.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa aqui reportada caracteriza-se como sendo de cunho qualitativo, por 

buscarmos compreender em profundidade o tema estudado, sem preocupação com 

quantificações (GIL, 2002); do tipo Estado do Conhecimento, pois é um estudo que busca 

analisar a produção de conhecimento sobre dado tema, a partir de um setor das produções 

bibliográficas já produzidas (ROMANOWSKI; ENS, 2006) e; por isso, tem caráter de um 

estudo bibliográfico, que acontece quando são utilizados materiais já publicados para investigar 

um determinado objeto de estudo (GIL, 2002). 

Inicialmente, consideramos importante demonstrar o nosso entendimento a respeito do 

conceito e diferenciação entre “estado da arte” e “estado do conhecimento”. Entendemos, assim 

como Romanowski e Ens (2006, p. 39), que as pesquisas denominadas estado da arte “abrangem 

toda uma área de conhecimento, nos diferentes aspectos que geram produções”, ou seja, essas 

pesquisas englobam produções como artigos, dissertações, teses, anais de eventos, livros, dentre 

outros meios de divulgação científica. Já as pesquisas conhecidas como estado do conhecimento 

“abordam apenas um setor das publicações sobre o tema estudado” (ROMANOWSKI; RNS, 

2006, p. 40), como por exemplo: teses, dissertações ou artigos publicados em um periódico ou 

base de dados específicos.  

Antes de realizar a pesquisa nos bancos de dados, foi pensada a temática que seria 

abordada e quais os tipos de trabalhos que seriam analisados, quando optamos por trabalhar 

com teses e dissertações.  Após isso, selecionamos as bases de dados, que foram: o Catálogos 

de Teses e Dissertações da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – 

BDTD. Para realizar a pesquisa nesses bancos de dados foram estabelecidos os seguintes 

descritores e operadores booleanos: “foreground” AND “matemática” AND “crítico”; 

“foreground” AND “matemática” AND “crítica”; “background” AND “matemática” AND 

“crítico”; “background” AND “matemática” AND “crítico”. A seguir, apresentaremos um 

esquema das etapas para a construção da pesquisa:  

 

FIGURA 1 
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Fonte: Elaborada pelos autores.  

 

A pesquisa nas bases de dados iniciou no dia 20/05/2021, porém, tivemos um problema 

com os resultados. Por nossos descritores conterem palavras em inglês, muitos resultados 

alcançados não estavam diretamente relacionados com o tema, consistiam apenas em uma 

tradução do termo para o inglês presente nos resumos das teses e dissertações. Por esse motivo, 

outras pesquisas tiveram que ser realizadas até atingirmos produções que realmente abordassem 

os foreground e background enquanto conceitos na área da Educação Matemática.  

Ao pesquisar no Catálogos de Teses e Dissertações da CAPES utilizando os descritores 

e operadores booleanos “foreground” AND “matemática” AND “crítico”, chegamos ao 

resultado de dezesseis trabalhos, mas, apenas dois foram selecionados, sendo uma dissertação 

e uma tese. Com os descritores “foreground” AND “matemática” AND “crítica” encontramos 

um trabalho de dissertação que foi utilizado na análise.  

Ao realizarmos a pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – 

BDTD utilizando os descritores e operadores booleanos “foreground” AND “matemática” 

AND “crítico”, obtivemos o resultado de dois trabalhos de dissertação, mas apenas um foi 

selecionado para a análise. Com os descritores e operadores booleanos “foreground” AND 

“matemática” AND “crítica” obtivemos três resultados, mas nenhum relacionava-se com a 

pesquisa. Com dos descritores e operadores booleanos “background” AND “matemática” AND 

“crítico” chegamos ao resultado de 38 trabalhos, mas apenas um foi selecionado, sendo uma 

dissertação. E com os descritores e operadores booleanos “background” AND “matemática” 

AND “crítico” não obtivemos resultados.  

Sendo assim, com a realização das pesquisas foram selecionados cinco trabalhos, sendo 

quatro deles Dissertações e uma Tese. O critério de seleção dos trabalhos se deu a partir da 

relação direta com o tema, ou seja, da mobilização dos conceitos na Educação Matemática, 

sendo três encontrados no Catálogos de Teses e Dissertações da CAPES” e dois na “Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações” – BDTD.   

Para compreendermos melhor do que se trata cada pesquisa, elencamos alguns aspectos 

dos trabalhos para serem analisados. Ao ler os trabalhos encontrados, buscamos analisar a 

Introdução com intenção de identificar o objetivo geral das pesquisas e compreender em que 

sentido os conceitos de foregrounds e backgounds são tratados. A partir dessa análise, 

elencamos a seguinte categoria: “Foreground e Background nas pesquisas em Educação 

Matemática”. O segundo aspecto foi o Referencial Teórico utilizado pelos autores para 
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produção e fundamentação da pesquisa. A partir dessa análise criamos as categorias “Ole 

Skovsmose e a Educação Matemática Crítica: uma análise referencial” e “A formação crítica a 

partir de Ole Skovsmose e Paulo Freire”. Como terceiro aspecto de análise buscamos identificar 

os Processos Metodológicos da pesquisa, buscando perceber o nível escolar em que o grupo 

pesquisado se encontrava, contudo, não consideramos essa análise como uma categoria. 

Consideramos que o foco nestes aspectos de análises nos proporcionou um estudo aprofundado 

das pesquisas encontradas.  

 

FOREGROUND E BACKGROUND NAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

Na tabela a seguir apresentamos os trabalhos encontrados e analisados destacando o 

título, ano, autor, curso e programa de Pós-Graduação. A organização da tabela se dá a partir 

da ordem de encontro dos trabalhos nos bancos de dados utilizados para a pesquisa. Sendo 

assim fazermos referências aos trabalhos utilizando apenas o número da classificação na tabela 

a seguir:  

 

TABELA I 

 

Título  Autores e 

ano 

 

Curso Tipo de 

trabalho  

Programa de pós-

graduação 

 

I. Jovens olhares sobre a 

escola: vivências dos 

processos educativos a 

partir do background e 

do foreground 

TESSARO, 

2018  

Mestrado em 

Educação 

Dissertação  Programa de Pós-

Graduação stricto 

sensu em 

Educação 

II. Os foregrounds de 

estudantes quilombolas e 

suas intenções 

em aprender matemática 

DINIZ, 

2019 

Mestrado em 

Educação 

Dissertação Programa de Pós-

Graduação em 

Educação 

Matemática e 

Tecnológica 

 

III. Etnomatemática, 

Educação Matemática 

Crítica e 

pedagogia dialógico-

libertadora: contextos e 

caminhos 

pautados na realidade 

sociocultural dos alunos 

REIS, 2010 Mestrado em 

Educação 

 

Dissertação 

 

Mestrado em 

Educação, Ciências e 

Matemática 

 

 

IV. Foregrounds e 

intenção de 

aprendizagem na 

educação matemática: 

narrativas de estudantes 

em uma escola de tempo 

integral no município de 

Mossoró/RN 

BRAÚNA, 

2020 

Mestrado em 

Ensino 

Dissertação Programa de Pós-

Graduação em 

Ensino  
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V. Quem não sonhou em 

ser um jogador de 

futebol? 

Trabalho com projetos 

para reelaborar 

foregrounds 

BIOTTO 

FILHO, 

2015 

Doutorado  Tese  Instituto de 

Geociências e 

Ciências Exatas do 

Câmpus 

de Rio Claro 

 

Fonte: Elaborada pelos autores  

 

A dissertação I aborda uma perspectiva do foreground e background voltado para o 

olhar do aluno sobre as práticas educacionais e como elas favorecem a formação de foregorund 

dos estudantes. A pesquisa aconteceu em uma turma do Ensino Fundamental e utilizou o 

método focal para produção de dados.  

A dissertação II está voltada principalmente para a compreensão de como os 

foregrounds de alunos quilombolas relacionam-se com as intenções em aprender matemática. 

Para a pesquisa foram utilizados questionários com alunos do nono ano do Ensino Fundamental 

de uma escola quilombola.  

A pesquisa da dissertação III intenciona investigar a busca pelo significado através de 

atividades contextualizadas e como elas contribuem para o desenvolvimento autônomo e crítico 

dos alunos na educação matemática. A pesquisa foi realizada em uma turma de alunos que 

migraram do primeiro para o segundo do ano do Ensino Médio de uma escola pública 

A dissertação IV trata de analisar as relações entre a motivação da aprendizagem 

matemática e os foregorunds de alunos de uma escola em tempo integral. A pesquisa foi 

realizada com alunos do terceiro ano do ensino médio.  

A pesquisa V, que é uma Tese, tem como objetivo investigar os foregrounds de alunos 

em um ambiente educacional e discutir a reelaboração de foregrounds. Para a elaboração e 

apuração dos dados, o autor utilizou um projeto chamado “Jogador de Futebol” e foi 

desenvolvido com crianças de 11 anos em uma instituição social. 

 O que podemos perceber com essas breves sínteses das pesquisas selecionadas é que as 

produções de conhecimento sobre as noções de foregrounds e backgrounds são abordadas e 

analisadas a partir de aspectos distintos, porém todas estão relacionados com a educação 

matemática.  

 Percebemos que, apesar de as noções de foreground e background estarem inteiramente 

relacionadas nas pesquisas acima, existem alguns pontos distintos. A partir do movimento de 

análise foi possível apreender que a dissertação I está mais voltada para questões relacionadas 

as formas como a escola e seu currículo estão organizados e como contribuem para a formação 

dos foregrounds dos educandos. Nesse caso, percebe-se que, apesar das reflexões tecidas nesta 

investigação não estarem inteiramente relacionadas à educação matemática, ela trata de 

questões práticas da organização educacional, que inclui o ensino da matemática. Já a pesquisa 

IV busca compreender as relações entre os foreground dos alunos e a motivação para aprender 

matemática a partir da perspectiva dos alunos, através de encontros, indagações e conversas 

com os estudantes.  

  Na pesquisa II, identificamos que a noção de foreground está bastante relacionada com 

aspectos culturais dos indivíduos participantes da pesquisa. Essa compreensão também foi 

estabelecida na análise da dissertação III, em que é marcante a relação com a cultura e com as 

correntes teóricas de Paulo Freire. Enquanto a pesquisa de tese V relaciona o conceito de 

foreground com aspectos sociais de crianças em um ambiente educacional não formal, 

buscando reelaborá-los através de projetos.  

 As compreensões acerca das pesquisas mencionadas acima foram inúmeras, contudo, 

buscaremos destacar alguns pontos que há em comum entre elas. Na próxima sessão, 
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apresentaremos a relação que é estabelecida entre os estudos sobre a Educação Matemática 

Crítica e os conceitos de foreground e background dos autores Ole Skovsmose e Paulo Freire.  

 

Ole Skovsmose e a educação matemática crítica: uma análise referencial  

 

Como já mencionamos anteriormente, o autor Ole Skovsmose deu uma grande contribuição 

para os estudos sobre a Educação Matemática Crítica. Por esse motivo, destacamos outro 

aspecto que nos chamou atenção durante a análise do referencial teórico, no qual percebemos a 

grande utilização do autor Ole Skovsmose como principal referencial para discutir as questões 

voltadas para Educação Matemática Crítica e as noções de foregournd e background. Dessa 

forma, consideramos importante destacar neste artigo como o autor contribuiu, nas pesquisas 

corpus de nossa análise, para compreensão destes conceitos.  

A autora da dissertação II investiga sobre a relação entre os foregrounds de alunos de uma 

escola quilombola e estudantes universitários egressos dessa mesma escola. Na sua pesquisa, 

utiliza as contribuições da Educação Matemática Crítica para compreender como o contexto 

cultural e social destes estudantes relacionam-se com a aprendizagem matemática. 

Considerando estas informações, percebemos que o referencial desta pesquisa está 

profundamente embasado nos estudos do autor Ole Skovsmose. Pretendemos agora apresentar, 

de forma breve, como a autora aborda e compreende as questões relacionadas aos foregrounds 

e backgrounds em sua pesquisa.  

 Para tratar da relação cultural, social e política presente no seu campo de pesquisa, a 

autora mobiliza esses conceitos para estabelecer relação com o significado que os alunos de 

uma escola quilombola atribuem à educação, especificamente aos conteúdos matemáticos. 

Nesse sentido, parafraseando o autor Skovsmose (2014), a autora Reis (p. 43, 2010) entende 

que:  

 
Conhecer os backgrounds dos estudantes possibilita elaborar propostas pedagógicas 

que contemplem esses aspectos, o ensino deve não se prender apenas aos 

backgrounds, mas, principalmente, considerar os foregrounds, pois, se torna crucial 

expandir as possibilidades dos estudantes, em especial, daqueles que estão à margem, 

como pode ser o caso de estudantes de comunidades quilombolas.  

 

É nesse sentido que a autora aborda os conceitos. Para ela, nas escolas existem uma 

exclusão dos alunos que estão inseridos em grupos culturais e essa exclusão se dá pelas 

diferenças da linguagem, comportamentos, culturas e classes sociais. Mais à frente, a autora 

aprofunda as noções de foreground e background a partir das compreensões do autor Ole 

Skovsmose, destacando a reelaboração de foregrounds através das práticas educacionais que 

considerem as diversidades culturais dos estudantes. Durante a discussão, a autora da pesquisa 

II aborda a noção de reelaboração de foreground e destaca a importância de considerar os 

foregorunds e backgrounds dos alunos com intenção de entender quais significados os 

estudantes atribuem à educação e enfatiza a importância que a escola tem na formação de um 

sujeito integral.  

Na pesquisa V o autor trata da reelaboração dos foregrounds de crianças em ambientes 

educacionais não formais. Como na análise realizada na pesquisa II, está tese também utiliza o 

autor Ole Skovsmose para tecer considerações acerca do conceito mobilizado. O autor enfatiza 

também o fato de que muitas pesquisas discutem sobre como foregrounds de alunos 

relacionam-se com a aprendizagem de determinados conteúdos, mas são poucas as pesquisas 

que tratam a reelaboração deste na vida dos sujeitos, e é nesse sentido que surge a sua pergunta 

de pesquisa: como reelaborar foregrounds em ambientes educacionais?  

Segundo o autor da pesquisa V, os alunos com foregrounds arruinados tem poucas 

perspectivas de futuro e consequentemente sentem-se desmotivados para estudar. Para alcançar 
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os objetivos da pesquisa, o autor utiliza o conceito de foreground a partir de Ole Skovsmose, 

com isso consegue discutir perspectivas diferentes relacionadas a ele. Segundo Biotto Filho, 

existem duas dimensões complexas no conceito de foreground, que são:  

  
Uma dimensão é externa, pois o contexto de um indivíduo pode fornecer a 

ele oportunidades, possibilidades, obstáculos, barreiras, facilidades e desvantagens. 

Assim, um foreground pode ser configurado por parâmetros sociais, econômicos e 

políticos. Por outro lado, o conceito de foreground também inclui uma dimensão 

subjetiva. Nesse sentido, o foreground de uma pessoa é formado por meio de suas 

experiências e de como ela interpreta as possibilidades e obstáculos presentes em seu 

contexto. (SKOVSMOSE, 2012 apud BIOTTO FILHO, p. 11, 2015).  

 

 Nesse sentido, compreendemos que o foreground de um sujeito abrange diversas 

combinações de fatores externos. Contudo, o autor da pesquisa V não atenta somente à 

perspectiva de um foreground externo, onde a parti de uma mudança de lugar ou contexto a sua 

realidade também é alterada, antes está relacionado com a questão subjetiva deste foreground, 

com sua reelaboração a partir da interpretação desses sujeitos sobre as questões sociais, 

culturais e políticas do seu contexto.  

 Com esta análise, podemos compreender que as pesquisa encontradas para serem 

analisadas neste artigo apresentam uma marcante contribuição do autor Ole Skovsmose acerca 

das noções de foreground. Contudo, também conseguimos identificar que essa discussão é 

abrangente e compreender diversas perspectivas do mesmo conceito. Cada pesquisa busca um 

olhar “diferente” sobre a relação entre perspectivas de futuro dos alunos e suas intenções em 

aprender matemática, sempre de acordo com o seu objeto de análise.  

 

A formação crítica a partir de Ole Skovsmose e Paulo Freire  

 

Dentre as inúmeras reflexões tecidas a partir das dissertações e tese analisadas, 

percebemos uma relação significativa entre as pesquisas dos autores Ole Skovsmose e Paulo 

Freire. Através da análise do referencial teórico concluímos que essa relação entre as teorias 

dos autores mencionados se dão, principalmente pela discussão sobre os impactos do 

contexto sociocultural na vida escolar dos sujeitos, bem como do aspecto crítico da 

formação dos alunos. 

A maioria dos trabalhos analisados apresentam em seu referencial teórico as 

contribuições de Ole Skovsmose e Paulo Freire. Nesse sentido, iremos tratar nessa sessão dos 

aspectos que os estudos de Ole Skovsmose na Educação Matemática Crítica e as perspectivas 

de Paulo Freire são aproximados nos trabalhos analisados.  

A pesquisa I faz relação entre os estudos de Ole Skovsmose e Paulo Freire com 

perspectiva crítica da educação que os dois autores apresentam. A autora destaca que, ao 

realizar estudos sobre a formação crítica de sujeitos a partir do autor Ole, percebeu uma grande 

relação com as ideias de Paulo Freire e decidiu discuti-la em sua pesquisa.  

Nesse sentido, a autora apresenta o que para ela, segundo os dois autores, significa uma 

educação crítica:  
 

Na educação crítica, alunos e professores devem estabelecer um relacionamento sem 

imposições, através do diálogo, em que ambos possam vivenciar o processo 

educacional, possibilitando a criação de sentidos. [...] A proposta de Freire e 

Skovsmose se refere às articulações sobre ensino, formação crítica, cidadania, 

compromissos da instituição escolar com a sociedade (TESSARO, p. 49 -50, 2018). 

 

Para a autora, a perspectiva crítica de Ole Skovsmose está mais relacionada com a 

Educação Matemática, contudo apresenta contribuições para as demais áreas de ensino. Ao se 
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preocupar com as questões contextuais que envolvem o ensino e aprendizagem de estudantes, 

o autor relaciona a Educação Matemática Crítica com a Democracia.  

Paulo Freire apresenta, assim como Ole, uma perspectiva crítica no ensino. Para 

esclarecer essa relação entre as ideias dos autores, a pesquisa I apresenta alguns conceitos da 

teoria de Paulo Freire, que são: “a curiosidade ingênua” e a “curiosidade epistemológica”, que 

considera a curiosidade como peça fundamental no processo de formação crítica dos alunos. 

A pesquisa III também apresenta o entendimento e relação entre as concepções dos dois 

autores sobre a formação crítica na educação. A autora se fundamenta na Pedagogia Dialógica-

Libertadora, noção apresentada por Paulo Freire e se firma no sentido do diálogo no processo 

de ensino e aprendizagem. É nesse sentido que a pesquisa aborda a concepção crítica na 

formação do aluno, através de uma pedagogia do diálogo, oportunizando perguntas, respostas 

e construção do conhecimento, em que o estudante é o centro do processo de aprendizagem e 

por meio do qual acontece a construção de uma cidadania crítico-reflexiva.  

Essa ideia, de uma pedagogia dialógica no ensino, relaciona-se com a concepção de Ole 

Skovsmose, quando enfatiza que a matemática não deve ter uma palavra final, antes deve 

permitir a reflexão e o pensamento crítico (SKOVSMOSE, 2007). A partir dessa análise 

conseguimos perceber mais uma vez a relação entre as teorias dos dois autores.  

A pesquisa IV aborda a concepção de Freire no sentido de considerar e respeitar os 

contextos sociais em que os educandos estão inseridos. E é nesse sentido que o autor relaciona 

a construção do sujeito educando com as teorias de Ole Skovsmose e as noções de foregrounds 

e backgrounds. O autor destaca que a partir das contribuições de Paulo Freire buscou considerar 

em sua investigação os sujeitos da pesquisa enquanto seres em constante formação, inseridos 

em contextos diferentes e que estes contextos influenciam/influenciaram na formação do que 

eles vieram a se tornar e principalmente nas suas subjetividades.  

Dessa forma, compreendemos que as concepções de Ole e Freire estão inteiramente 

relacionadas no que diz respeito à formação crítica dos estudantes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa realizada sobre foreground e background na área da Educação Matemática 

em nível de pós-graduação stricto sensu brasileira permitiu um breve levantamento e análises 

das pesquisas produzidas e disponíveis nos bancos de dados “Catálogos de Teses e Dissertações 

da CAPES” e “Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações” – BDTD.  Os descritores 

utilizados para a realização da pesquisa auxiliaram no momento de seleção do corpu a ser 

analisado.  

Constatamos que as pesquisas voltadas para investigação de foregrounds e backgrounds 

na área da Educação Matemática na Pós-Graduação é bastante recente. Dentre os trabalhos 

encontrados, o mais antiga data do ano de 2010 e o mais recente do ano de 2020. Contudo, 

apesar de termos encontrado essas produções, constatamos que o número de pesquisas sobre 

essa área é ainda bastante escasso na Pós-Graduação.  

 Os elementos estabelecidos para a análise das pesquisas (Introdução e Referencial 

Teórico) contribuíram para compreendermos qual os o foco de análise das pesquisas, quais os 

principais autores utilizados para dialogar com a temática e como as pesquisas foram 

desenvolvidas.  

 No que se trata da análise da introdução, conseguimos compreender que, apesar das 

pesquisas abordarem os conceitos de foreground e background, cada pesquisador tem um olhar 

diferente sobre eles. Algumas pesquisas estão mais relacionadas a questões culturais, enquanto 

outras buscam estabelecer relação entre como as práticas educacionais de uma instituição 

contribuem para a elaboração dos foregrounds.  

 A partir da análise do referencial teórico das pesquisas analisadas, foi possível constatar 
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a grande mobilização das produções de Ole Skovsmose para a discussão sobre as noções de 

foreground e background. Também, perceber uma relação significativa dessas questões com os 

estudos de Paulo Freire no sentido de que o contexto social e as experiencias dos sujeitos estão 

inteiramente relacionados com sua forma de enxergar o mundo, bem como com a construção 

da consciência crítica.  

 Já na análise metodológica dos trabalhos, o nosso foco era buscar em que nível escolar 

as pesquisas foram realizadas. Constamos que a grande maioria destas pesquisas são realizadas 

com alunos adolescente (estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental) ou jovens 

(estudantes do Ensino Médio), na nossa análise, apenas uma das pesquisas foi realizada com 

crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 A partir dessa busca e análise das pesquisas, foi possível conhecer as produções de 

conhecimento desenvolvidas nessa área e quais se aproximam ou não com a pesquisa que 

pretendemos desenvolver na Pós-Graduação.  
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