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RESUMO 

Esta monografia versa sobre a “Contação de histórias no Ensino Fundamental - Anos Iniciais – em ensino remoto, 

com foco na diversidade cultural e social com histórias e atividades em sala de aula que podem proporcionar aos 

alunos conhecimentos e reflexões para, entre outras ações, respeitar o outro. Com o objetivo de analisar como as 

histórias que abordam temas sobre diversidade cultural e social são trabalhadas em sala de aula nos materiais 

dispostos para os alunos em ensino remoto, foi feita a questão de pesquisa "como a contação de histórias no Ensino 

Fundamental em seus Anos Iniciais aborda a diversidade cultural e social nos materiais didáticos usados em 2020 

na modalidade ensino remoto em suas aulas pelo(a) mediador(a)?" Para as respostas, foram realizadas as etapas 

planejadas nos objetivos específicos: descrição  das estratégias da contação de histórias utilizadas como ensino 

para a aprendizagem dos alunos nessa modalidade de ensino; do trabalho realizado em suas nuanças positivas e 

frágeis em considerando as condições que se apresentaram; sugestão de movimentos didático-pedagógicos para a 

contação de histórias a partir da realidade posta em momento de excepcionalidade devido à Covid-19, com a 

utilização das ferramentas de tecnologias educacionais. Para a realização utilizou-se a abordagem qualitativa, de 

tipo bibliográfica e descritiva-documental na forma de estudo de caso, o material didático. Para coleta de dados, 

utilizou-se o material didático postado pela "Professora T" para seus alunos de uma escola e turma que serviu, 

também, para sua análise e interpretação à luz da Análise de Conteúdo. Para embasar teoricamente essa pesquisa 

foram utilizados como aporte teórico: Abramovich (1994), Bamberger (1987), Carvalho (2012), Gadotti (1992), 

Silva (2011), Zilberman (2003). Para o aporte legal foi utilizada a Constituição Federal (CF), a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Percebeu-se através dos 

materiais disponibilizados que não houve a contação de história, narrada pela “Professora T”, somente a utilização 

de materiais como textos e vídeos.  

 

Palavras-chave: ensino remoto; diversidade cultural e social; contação de   

                            histórias; formação docente. 

 

ABSTRACT  

This monograph deals with the “Storytelling in Elementary School - Early Years - in remote education, focusing 

on cultural and social diversity with stories and classroom activities that can provide students with knowledge and 

reflection to, among other actions, respect the other. In order to analyze how stories that address issues of cultural 

and social diversity are worked in the classroom in the materials available to distance education students, the 

research question "how storytelling in Elementary Education in its first years address the diversity of teaching 

materials used in 2020 in the distance learning modality in your classes by the mediator? " For the answers, the 

steps planned in the specific objectives were carried out: description of storytelling strategies used as teaching for 

students' learning in this teaching modality; of the work carried out in its positive and fragile nuances, considering 

the conditions that presented themselves; suggestion of didactic-pedagogical movements for storytelling based on 

reality placed in a moment of exceptionality due to Covid-19, with the use of educational technology tools. For 

the realization, a qualitative approach was used, of bibliographic and descriptive-documental type in the form of a 

case study, the teaching material. For data collection, we used the didactic material posted by "Teacher T" to her 

students from a school and class that also served for their analysis and interpretation in the light of Content 

Analysis. To theoretically support this research, the following were used as theoretical support: Abramovich 

(1994), Bamberger (1987), Carvalho (2012), Gadotti (1992), Silva (2011), Zilberman (2003). For the legal 

contribution of the Constituição Federal (Federal Constitution), the Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(National Law of Education), the Base nacional comum curricular (National Curricular Common Base).  

 

Keywords: remote education; cultural and social diversity; storytelling; teacher training.    
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1  INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia versa sobre a “Contação de histórias no Ensino Fundamental”, com a 

delimitação “Contação de histórias que abordam a diversidade cultural e social”, com as quais 

os alunos possam aprender através de uma boa experiência com histórias sobre as diferenças 

culturais e sociais que fazem parte de nossas vidas.  

A literatura é uma das manifestações artísticas usadas para a expressão humana no 

campo das linguagens. Ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo 

considerada a arte das palavras. Remete para um conjunto de habilidades de ler e escrever.  

Quando se lê ou se escuta uma história, acaba-se tendo algumas aprendizagens com ela e isso 

pode mudar de livro para livro, o que se inicia ainda na primeira infância.  

 Por parte do mediador, o(a) professor(a), também há a importância de se escolher uma 

boa história, uma que faça as crianças pensarem sobre o que estão vivendo. Antes de escolher 

uma para a utilização em sala de aula, o mediador deve fazer uma reflexão do que a história 

apresenta e o que quer ensinar a seus alunos com ela.   

 A contação de história deve ser um espaço de imersão, mediada pelo professor, quando 

proporciona aos alunos um momento diferente do processo de aprendizagem. Quando eles 

ficam atentos na contação pode haver uma melhor aprendizagem dos ensinamentos que aquela 

história mostra.   

 Em uma única história pode-se obter diversas aprendizagens e, em sala de aula, com o 

mediador e os alunos trocando ideias sobre alguma história, pode-se aprender de uma maneira 

mais divertida e interessante. Isso suscita aprender sobre coisas da vida, que fazem parte do 

cotidiano e aprender sobre coisas que ainda não se conhece e que não fazem parte da cultura 

habitual dos alunos. 

 Nesse sentido, esta monografia parte da seguinte questão de pesquisa: "Como a contação 

de histórias no Ensino Fundamental em seus Anos Iniciais aborda a diversidade cultural e social 

nos materiais didáticos usados em 2020 na modalidade ensino remoto em suas aulas pelo(a) 

mediador(a)?  

 Para responder a essa questão, esta investigação tem como objetivo geral "Analisar 

como as histórias que abordam temas sobre diversidade cultural e social são trabalhadas em 

sala de aula nos materiais dispostos para os alunos em ensino remoto". Nos específicos, 

"Descrever as estratégias da contação de história utilizadas para um melhor aprendizado dos 

alunos nessa modalidade de ensino"; "Comentar sobre o trabalho realizado em suas nuanças 

positivas e frágeis em considerando as condições que se apresentam"; "Sugerir movimentos 
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para a contação de histórias a partir da realidade posta em momento de excepcionalidade devido 

à Covid-19".  

 A partir desses pressupostos justifica-se a importância dessa pesquisa por se constituir 

na busca de compreensão desses aspectos no sentido de analisar como a "Professora T" (assim 

denominada nesta investigação) aborda as histórias com temas sobre a diversidade cultural em 

suas aulas em ensino remoto, haja vista serem temas delicados e que podem proporcionar aos 

alunos conhecimentos e reflexões, com as histórias, para, entre outras ações, respeitar o outro. 

 Nos materiais disponibilizados para a realização da pesquisa, não foram encontrados a 

produção de contação de histórias, pois o contador de histórias cria imagem para ajudar a 

despertar sensações e ativar no ouvinte os sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato, assim, 

suas narrações proporcionaram emoções repletas de elementos significativos, como os gestos, 

entonação, ritmo, expressões faciais, silêncios. Esses fatores propiciam uma interação direta 

com o público e envolve improvisação e interpretação.      

 Para embasar teoricamente essa pesquisa foram utilizados como aporte teórico: 

Abramovich (1994), Áries (1978), Bamberger (1987), Carvalho (2012), Freire (1998), Gadotti 

(1992), Paim (2000), Silva (2011), Zilberman (2003). Para o aporte legal foi utilizada a 

Constituição Federal (CF, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 

1996), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018).  

 Esta investigação é de abordagem qualitativa, sendo que, como modalidade, é uma 

pesquisa descritiva-documenta na forma de estudo de caso, para descrição dos referenciais 

teóricos e legal. Para coleta de dados utilizou-se o material de anotações dos mediadores(as) da 

escola e turma para a sua análise. Eles, no decorrer da pesquisa, serviram de eixo para análise 

e interpretação de dados à luz da Análise de Conteúdo.   

 Para isso, está monografia apresenta no segundo capítulo, após a Introdução, a Fundamentação 

Legal, a fim de entender o que autorizam e indicam na Educação e no Ensino Fundamental sobre 

diversidade cultural e social com base na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC); nos terceiro e quarto, e como Referencial Teórico, a diversidade cultural e social 

na educação – conceituação, características e como se incluem no processo didático-pedagógico; a 

Literatura Infantil  e a contação de histórias no universo do Ensino Fundamental - Anos Iniciais; no 

quinto, os processos metodológicos para o desenvolvimento do sexto, como Resultados e Discussão, 

mediação de leitura na diversidade cultural e social em contação de histórias para o Ensino Fundamental 

– Anos Iniciais -  em 2020 e em ensino remoto – a partir de material didático postado. 

  Por fim, as considerações finais e as referências.  
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2   O QUE AUTORIZAM E INDICAM AS LEIS PARA A EDUCAÇÃO E ENSINO  

     FUNDAMENTAL SOBRE DIVERSIDADE CULTURAL E SOCIAL 

 

 Neste capítulo, apontam-se as legislações para a diversidade cultural e social para a 

Educação e Ensino Fundamental – Anos Iniciais, com o propósito de conhecer e inteirar-se das 

proposições legais para atividades escolares nesse contexto e para além dele.  

 

2.1 PARA A EDUCAÇÃO 

 

A diversidade cultural diz respeito aos diferentes costumes de uma sociedade, 

envolvendo inúmeros itens. Várias leis conduzem a escola nesses e outros aspectos. Como na 

Constituição Federal de 1988, Seção II da cultura, na qual declara que: 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 

às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais. (BRASIL, CF, 1988) 

 

Ela assegura o direto de livre expressão da cultura, com suporte a esse incentivo, 

também proporciona maiores conhecimentos a essas diferentes culturas que constituem o nosso 

país.  

A Constituição Federal, ainda nesse viés, destaca, no Título I - dos Princípios 

Fundamentais, Art. 3º, que se deve:  

 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, CF, 1988). 

 

Esses pressupostos legais se aplicam como garantia para todos, princípios de igualdade 

e de dignidade da pessoa humana, também na escola, dentro de sala de aula e fora dela, com 

respeito a todos os seus alunos com suas diferentes culturas e origens. 

Ainda na Constituição Federal, no Capítulo III, na Seção I da Educação, a lei garante 

que:  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino.  

(BRASIL, CF, 1988). 
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No campo da educação, e com indica a Constituição Federal, as escolas devem seguir 

essas deliberações, respeitando os direitos tanto dos alunos como dos professores, quando 

interagem no ensino e na aprendizagem com esses conhecimentos e eles que podem ser revistos 

quando diferentes culturas se encontram. Em sala de aula, o professor pode ter diferentes 

estratégias pedagógicas para lidar com esse tema e proporcionar a aprendizagem das diversas 

culturas.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN- Lei nº 9.394/1996), é 

composta por 92 artigos que propõe os mais diversos temas para a educação brasileira, desde o 

Ensino Infantil até o Superior. Na parte na qual se trata “Dos Princípios e Fins da Educação 

Nacional” (Título II) consta em seu Art. 3º: 

 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.  

(BRASIL, LDBEN, 1996). 
  

Os princípios na educação nos mostram a importância das várias culturas e posições 

sociais e que devem fazer parte da aprendizagem dos alunos, que são múltiplos e vivem papeis 

sociais diversos. Proporcionar mais aprendizagens, ensinar a valorização dessas culturas, 

sempre as respeitando, logo, é prudente e necessário. Os alunos devem, como indicam e 

asseguram as leis, aprender a se valorizar e respeitar suas origens e a dos outros colegas, 

professores e da comunidade escolar em seu entorno.  E nisso está, também, a diversidade 

étnico-racial, pois num país como o nosso, o respeito às diversidades tem que ser desenvolvido 

e aprendido, e a sala de aula, na escola, é um ambiente adequado a isso. 

Ainda na LDBEN, no Capítulo II, “Da educação básica”, Seção III, do Ensino 

Fundamental, destacam-se os incisos II e III do Art. 32º, que afirmam: 

 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;                                         

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores.  
(BRASIL, LDBEN, 1996). 

 

Mais uma vez, então, é mostrado que entender sobre as coisas ao nosso redor é muito 

importante. Aqui é destacado, além das diferentes culturas, que as aprendizagens podem ser 

desenvolvidas com os conhecimentos que trazem de fora da escola, da sociedade. 
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento indicativo para as redes 

de ensino e suas instituições públicas e privadas de seguimento para elaboração dos currículos 

escolares e propostas pedagógicas da educação básica. Ela estabelece competências e 

habilidades que devem ser alcançados pelos estudantes.  

Na parte na qual se refere às “competências gerais da educação básica”, destaca-se um 

ponto ligado à diversidade cultural, o de número 1:  

 

1-Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. (BRASIL, BNCC, p. 9). 

 

 Mostra que é importante ensinar aos alunos a valorizar os conhecimentos em vários 

aspectos, destacando a cultura e a interação social, para que se aprenda a entender esses temas, 

ao respeitar os princípios da pluralidade cultural, suscitando nos alunos que compreendem e 

experenciem as diferenças. 

 No outro ponto, o 8, compreende-se sobre a relevância de se conhecer e entender que 

as pessoas são diferentes, com suas singularidades, para que aprendem a se autorreconhecer e 

aceitar como são e respeitar as diferenças das outras pessoas:  

 

8 - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-

se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas. (BRASIL, BNCC. p. 9). 

 

Na BNCC em “O Ensino Fundamental no contexto da Educação Básica”, há a indicação 

e que professores devem utilizar conhecimentos e experiências dos alunos, sugerindo que, com 

isso, a aula pode ser mais atrativa aos estudantes, uma vez que:  

 

as experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas 

memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas 

tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade 

e a formulação de perguntas. (BRASIL, BNCC, p. 58). 

 

Professores, então, precisam dar relevância aos conhecimentos que os estudantes trazem 

de suas vidas, em seus grupos sociais, usando esses conhecimentos e dando relevância a eles, 

para que consigam transformar suas aulas mais atrativas e significativas. 

No Ensino Fundamental, os estudantes vão somando conhecimento com suas 

aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas e da experiência intercultural dos alunos, 
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considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender, 

sendo que ali: 

Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela 

vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito 

às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com 

as tecnologias e com o ambiente. (BRASIL, BNCC, p. 59) 

 

 Utilizando dessa diversidade dentro da sala de aula com os estudantes, pode-se obter 

muitos benefícios. Estudar seus costumes, suas experiências, suas e dos colegas, passa-se a 

compreender mais o outro e aceitar a si, aprendendo e respeitando as diferenças presentes dentro 

de sala de aula para além dela, pois a pluralidade cultural não faz parte somente da escola, mas 

em todos os lugares e contextos.  

 A Lei nº 11.645/2008 que aponta sobre a obrigatoriedade de incluir no currículo oficial 

da rede de ensino a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, no Art. 26-A “Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena” (BRASIL, 2008), tornando, 

então, obrigatório para as escolas abordarem temas a partir desses dois grupos étnicos, 

ressaltando suas contribuições em diversos contextos para a história do Brasil.    

 

2.2  PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

 A Constituição Federal de 1988 define em seu artigo 208 que: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade [...]” (BRASIL, 1988). Com a construção desse documento, garante-se o direito das 

crianças a frequentar a escola.  

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, Lei n° 93.94/1996 (LDBEN) 

declara os princípios e finalidades da educação no Brasil e reforça o princípio do direito à 

educação. A Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, alterou a LDBEN tornando obrigatória a 

frequência de crianças de 6 anos de idade no Ensino Fundamental. Essa lei foi alterada pela Lei 

nº1 1.274, de 2006, que amplia “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 

anos gratuitos na escola pública, [...]” (BRASIL, 2006).  

A 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular, publicada no ano de 2017, que está 

sendo implantado desde o ano de 2019, nas escolas brasileiras, traz como proposta pedagógica 

dos currículos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, as áreas do conhecimento (Linguagens, 

matemática, ciências da natureza, ciências humanas e religião), as Competências específicas 
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das áreas, os Componentes Curriculares, as Competências específicas dos componentes e as 

Unidades temáticas, bem como os objetos de conhecimento Habilidade de cada área. 

 As bases legais para a diversidade cultural e social para a Educação e Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, permitem, assim, conhecer e inteirar-se para as atividades 

escolares, a fim de refletir e praticar sobre as diversidades culturais e sociais no contexto escolar 

e para além dele.  
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3 A DIVERSIDADES CULTURAL E SOCIAL NA EDUCAÇÃO 

 

 Neste capítulo, além da conceituação de diversidade cultural e social, apontam-se 

reflexões acerca de suas importâncias no contexto escolar para atividades como contação de 

histórias, mesmo em ensino remoto.  

 

3.1 A DIVERSIDADE CULTURAL 

 

 A diversidade cultural é um conjunto das distintas culturas que existem em nosso 

planeta. Compreende-se cultura sobre um conjunto de costumes e tradições de um determinado 

povo na qual são transmitidos de geração para geração. Alguns elementos culturais que 

representam determinado povo podem se destacar como: a língua, crenças, comportamentos, 

valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte, entre outros. Para esta isso, deve-se 

levar em consideração que:    

 

A abordagem da diversidade cultural na escola se realiza, portanto, a partir do 

encontro de nossos valores simbólicos, sociais, econômicos, culturais e do outro, 

(criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), o diferente. Por fazer parte de uma 

construção sócio-histórica imersa na cultura, tratando-se especificamente da 

diversidade étnico-racial, torna-se cada vez mais necessária a revisão de determinados 

padrões éticos, estéticos e formativos. (SILVA, 2011 p. 14). 

   

 Esses temas abordados na área da diversidade cultural podem vir como assuntos pelos 

próprios alunos, pois têm realidades diferentes e, com isso, podem, ao interagirem uns com os 

outros, aprender mais sobre suas origens e culturas em relação as culturas diferentes de seus 

colegas.   

 O que faz uma cultura ser diferente uma da outra são os elementos constitutivos, que 

consequentemente, fazem parte do conceito de identidade cultural de determinado povo. Isso 

implica que o indivíduo que faz parte de um determinado grupo se identifica com os fatores 

dessa determinada cultura. Para Tylor:  

 

A cultura, no seu amplo sentido etnográfico, é um complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. (TYLOR, 1871). 

 
A diversidade cultural, então, envolve o conjunto das culturas existentes, em que os 

fatores de identidade diferenciam o conjunto de elementos simbólicos presentes nas culturas e 

são eles que reforçam as diferenças culturais que existem nos indivíduos.     
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 Sobre esse tema, incluído no processo de conhecimento das crianças, Moacir Gadotti, 

declara que:  

 

A diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir sua tarefa humanista, 

a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras culturas além da sua. Por isso, 

a escola tem que ser local, como ponto de partida, mas tem que ser internacional e 

intercultural, como ponto de chegada. (...) Escola autônoma significa escola curiosa, 

ousada, buscando dialogar com todas as culturas e concepções de mundo. Pluralismo 

não significa ecletismo, um conjunto amorfo de retalhos culturais. Significa sobretudo 

diálogo com todas as culturas, a partir de uma cultura que se abre às demais. 

(GADOTTI, 1992, p. 23 – grifo nosso). 

 

 
 

  Ao dialogar com as culturas existentes no contexto em que se está, então, começa-se a 

entender a realidade da diversidade que se está inserido na escola, também abrem-se fronteiras 

em reflexões em sala de aula, na aquisição de conhecimentos de diferentes realidades, 

mostrando e ensinando sobre as diferenças que existem e devem ser conhecidas, refletidas e 

respeitadas.  

 

3.2 A DIVERSIDADE SOCIAL 

 

 A diversidade social é um conjunto de diferenças e valores que são compartilhados pelas 

pessoas em suas relações sociais. Algumas diferenças podem ser relacionadas através da língua, 

cultura, etnia, entre outros. Assim, abrange a tolerância a diferentes religiões, grupos étnicos, 

valores, ritmos de aprendizagens e outros. A BNCC aponta que:  

 

No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuada 

diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de ensino 

devem construir currículos, e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que 

considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim 

como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. (BRASIL, BNCC, p. 15). 

 

No Brasil há muita diversidade cultural e social, e nele as instituições devem organizar 

seu currículo com o compromisso de proporcionar aos alunos essas aprendizagens, planejando 

atividades também de acordo com os interesses e curiosidades que os alunos trazem para dentro 

de sala de aula.  Para que possam conhecer ainda mais as diversidades culturais e sociais, pois 

há a necessidade de que os jovens reflitam sobre isso, que é muito importante para a sociedade. 

 De acordo com Fernandes: 
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A par de toda valorização às culturas das minorias sociais, muito pouco se fala das 

etnias na escola brasileira. Só muito recentemente, por pressão dos movimentos 

sociais, é que a questão da pluralidade cultural vem encontrando certa ressonância no 

ambiente escolar. (FERNANDES, 2005, p. 386) 

 

Mesmo com quase 20 anos dessa constatação, a realidade escolar ainda tem muito a 

melhorar na questão em que se deve abordar mais assuntos sobre os temas sobre as diversidades. 

A escola tem o papel de mostrar aos alunos as diversas realidades que existem em nossa 

sociedade. Com maior incentivo e comprometimento, a escola deve proporcionar aos alunos 

abordagens sobre esses temas com mais frequência.    

Esta diversidade é produto de uma construção social, pois o “diferente” só existe quando 

há padrões sociais em prática. O termo diversidade remete a uma pluralidade e uma variedade 

que nem sempre as pessoas têm respeito e tolerância. Sendo assim, há a homofobia (rejeição 

ou aversão a homossexual e a homossexualidade), xenofobia (desconfiança, temor ou antipatia 

por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuíza, ou pelo que é incomum ou vem de fora 

do país), racismo (conjunto de ações e crenças que estabelecem hierarquia entre as raças, 

etnias), intolerância religiosa (conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e práticas 

religiosas ou a quem não segue uma religião). Também há preconceitos com as pessoas com 

menor poder aquisitivo, pois em nosso país há poucas pessoas com um grande poder econômico 

em detrimento de muitas desfavorecidas. Nesse sentido: 

 

[...] a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de processos 

educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as 

possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas 

culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. (BRASIL, BNCC, p. 

14). 

 

Percebe-se, então, a importância de trazer esses assuntos para serem trabalhados em sala 

de aula, discutir esses temas atuais de nossa sociedade com os alunos para que possam aprender 

e entender mais sobre eles, pois dentro da escola já se pode observar essas diferenças quando 

manifestam. Ensinar aos alunos o respeito que todos devem ter com o diferente, não importado 

qual seja ele, é necessário. De acordo com Carvalho, pensando sobre o ambiente escolar e 

familiar, reflete que: 
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Diversamente do meio familiar, onde o adolescente pode ter aumentadas sua 

privacidade e sua individualidade, na escola é impossível escapar à rede social. De 

um lado, na família, tem-se um lugar privilegiado da interrelação e da aprendizagem 

social que desempenha uma função psicossocial no desenvolvimento do adolescente 

e, particularmente, na construção da sua identidade. De outro, na escola, o 

adolescente observa os outros, adquire o reconhecimento dos seus próprios 

comportamentos, assim como avalia intenções, valores e normas subjacentes. 

(CARVALHO, 2012 p. 216- grifo nosso). 

 

 É na escola, como se indica acima, que interagem os conhecimentos da família, das 

pessoas próximas para que sejam incorporados nas reflexões cotidianas. No ambiente escolar, 

os alunos podem construir esses diferentes conhecimentos, pois estarão em um ambiente de 

diversidade. Nela, os alunos, em contato com seus pares, poderão construir essa diversidade de 

saberes, pois em sala de aula pode-se encontrar alunos de culturas, famílias, realidades 

diferentes do que estão acostumados ao estarem com sua família. Com a construção da 

aprendizagem os alunos poderão ter uma visão maior de mundo, aprender o respeito através 

dessa construção de conhecimentos sobre as diversidades de nossa sociedade.       
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4   A LITERATURA INFANTIL E A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA O ENSINO  

     FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

  

 Neste capítulo, indica-se a leitura, a Literatura Infantil, a contação de histórias no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, como possibilidades de desenvolvimento dos conteúdos escolares 

com interdisciplinaridade, momentos lúdicos e prazerosos, oportunizando bons momentos 

pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem.     

 

 

4.1 A LITERATURA INFANTIL 

 

A literatura é uma das manifestações artísticas do ser humano. Literatura, em uma de 

suas concepções, é uma palavra com origem no termo em latim littera, que significa letra. Ela 

representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. A 

literatura remete para um conjunto de habilidades de ler e escrever e de se inteirar com a cultura, 

com o mundo.   

Literatura é a arte de criar e compor textos, e existem diversificados tipos textuais 

literários, como poesia, prosa, crônicas, contos, novelas, romance, entre outras. A literatura 

também pode ser um conjunto de textos escritos, sejam eles de um país, de uma personalidade, 

de uma época. Quanto aos gêneros, podem ser narrativo, lírico, dramático. 

Pode-se dizer que a literatura, de acordo com Maia (2000, p. 52) “designa textos que 

buscam expressar o belo e o humano através da palavra. Embora se possa usá-la com 

significados mais amplos, deve-se distinguir seu emprego genérico de seu artístico, criativo, 

subjetivo”. 

Já para Paim (2000, p. 69) “a literatura é a leitura da vida, envolta numa linguagem 

simbólica, reflexo puro da realidade, está travestida, redesenhada pelo autor e depois pelo leitor 

[...]”. Assim, entende-se que a literatura é uma forma de expressar características da sociedade 

em suas diferenças culturais e sociais, uma vez que as pessoas estão em contato com letras e 

palavras, em textos dos mais simples aos mais complexos e nisso há a leitura como ferramenta 

para este conhecimento, no campo das linguagens. Conforme Chebvotar e Silva 

(CHEBVOTAR E SILVA apud GIROTTO E SOUZA, 2016, p. 61, grifo nosso): 
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[Na literatura, o livro] é um produto da cultura humana e, desse modo, e em especial 

no caso dos bebês e crianças pequenas, a exploração desse objeto é marcada por 

situações igualmente lúdicas e prazerosas. Ao entrar em contato com as coisas, a 

criança pequena manipula, morde, cheira e, gradativamente, se apropria de suas 

características e usos sociais, podendo imaginar, criar hipóteses e imitar as ações dos 

adultos que a rodeiam. 

 

 A literatura, nessa situação de ser lúdica e prazerosa, mesmo fazendo referência aos 

bebês, mas que projeta às várias idades, mostra que não só a história é importante quando vamos 

apresentar os livros às crianças, mas que estes também são objetos de toque e percepções 

sensoriais diversas, como a capa que chama muita atenção, as suas ilustrações, a forma de como 

a parte escrita está organizada nas páginas. As crianças querem ver, tocar e tudo isso faz com 

que aumente o interesse delas pela história contada e mostrada.  Com a contação de história e 

discussão em sala de aula, as crianças podem aprender coisas novas e levar isso para as suas 

vidas. 

Literatura é uma representação da realidade mediante as palavras. Autores usam suas 

muitas experiências ao longo de suas vidas para se expressar durante sus escritas, justamente 

com suas pesquisas sobre os mais variados temas. Para os leitores, as histórias podem ter 

diferentes significados, conseguem suscitar diferentes emoções, sendo diferentes para cada uma 

elas, dependendo, entre outros, dos ambientes e estados emocionais.   

Um poema, por exemplo, o leitor pode ler com o intuito de entender seus próprios 

sentimentos. O romance pode mostrar para as pessoas um modo de conhecer um mundo 

diferente do seu. Outras pessoas podem encontrar suas filosofias de vida em um texto literário. 

Alguns podem ter aprendizados políticos e uma diferente maneira de pensar a sociedade. Cada 

leitura pode acionar diferentes significados para seus leitores.  

A Literatura Infantil como fábulas, contos, crônicas, lendas e mitos, romances são 

alguns tipos de narrativas que fazem parte desse gênero literário. Os escritores de livros infantis 

estão preocupados em como fazer com que o tempo das crianças seja bem aproveitado de uma 

forma diferente, criando histórias que venham a cativar as crianças e até mesmo os adultos. 

Ela utiliza uma linguagem simples, cotidiana, com frases curtas que divertem o leitor 

infantil e chamam sua atenção também com a ajuda das ilustrações ao longo da história. Ela, 

assim, se torna mais atrativa e interessante para as crianças que são uma parte de seu público-

alvo. De acordo com Zilberman:    

Entre os gêneros literários existentes, um dos mais recentes é o constituído pela 

literatura infantil, que apareceu durante o século XVIII, época em que as mudanças 

na estrutura da sociedade provocaram efeitos no âmbito artístico [...] Nesse contexto, 

aparece a literatura infantil; seu nascimento, porém, tem características próprias, pois 

decorre da ascensão da família burguesa, do novo status concedido a infância na 

sociedade e da reorganização da escola” (ZILBERMAN, 2003, p. 33). 
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A Literatura Infantil, como se indica acima, começou no século XVIII. Nessa época, os 

adultos começaram a enxergar as crianças como seres de necessidades e com suas próprias 

personalidades, não sendo mais vistos como adultos em miniaturas (ARIÈS, 1981). No Brasil, 

a literatura infantil deu os primeiros passos com as obras de Carlos Jansen (Contos seletos das 

mil e uma noites), Figueiredo Pimentel (Contos da Carochinha), Coelho Neto e Tales de 

Andrade. Porém, o mais importante escritor infantil foi Monteiro Lobato. É com ele que se 

inicia, de fato, a Literatura Infantil no Brasil, com, por exemplo, O sítio do picapau amarelo. 

Além dele, destacam-se ainda Ana Maria Machado, Lygia Bojunga, Ziraldo, Elvira Vigna, 

Sylvia Orthof, Bartolomeu Campos Queiroz, entre muitos outros, com suas histórias que 

divertem e ensinam o leitor e fazem com que reflita sobre a sua realidade e a que se apresenta 

ao seu redor. Com essas histórias podem proporcionar às crianças, com a ajuda da sua 

imaginação, se tornarem os personagens ou se ver neles, ou, ainda, fantasiar outra realidade, 

que podem ser a dos personagens.   

 As primeiras manifestações de produções literárias para as crianças foram os livros 

didáticos utilizados nas escolas. De acordo com Arroyo, “A literatura infantil propriamente dita 

partiu do livro escolar, do livro útil e funcional, de objeto eminentemente didático”. (ARROYO, 

1968, p. 94). 

 Os livros eram utilizados como pretexto para ensinar alguns pontos da matéria, 

produzidos para utilização disso e somente nas escolas. Muitos valores foram adquiridos através 

de livros infantis, mas não deve se dar valor somente à utilização pedagógico-didática, e sim 

importar-se em trabalhar suas histórias para o desenvolvimento do imaginário e da fantasia de 

seus alunos-leitores.  

 A Literatura Infantil, até pouco tempo era vista como algo secundário, um gênero 

subalterno, não sendo muito considerado pelos adultos e destinada a ensinar conceitos e normas 

de convivência, apenas e, assim, mais ligado à pedagogia do que a arte. E não como uma 

ferramenta utilizada para o processo de desenvolvimento da imaginação das crianças, com 

fruição, encantamento e ferramenta, também, de aprendizados do mundo externo e de suas 

percepções internas.  
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4.2 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 

 A leitura, assim como a escrita, faz parte de um processo mais amplo, o da linguagem. 

Antes da leitura há o processo de desenvolvimento prévio da linguagem que se apresenta desde 

a tenra idade. O mundo da literatura é apresentado às crianças pela família antes mesmo de 

entrarem na escola.  

O desenvolvimento do processo de linguagem tem começo na família e na comunidade 

sujeita a situações de leitura e escrita, de seu contato com o sistema linguístico de seus pares. 

No começo do desenvolvimento linguístico, de acordo com Pereira, “qualquer humano que não 

tenha suas faculdades danificadas é capaz de aprender a falar simplesmente pelo fato de estar 

em interação com outros seres humanos e sem necessidade de um treinamento específico” 

(PEREIRA, 2004, p. 160).  

 Nas escolas, os alunos devem se tornar familiarizados com os livros da biblioteca, ser 

orientados para o seu manuseio e conservação, para que se possa desenvolver apreço pelas 

obras. A escola também tem a tarefa de ensinar a ler. É nela que a leitura é reintroduzida, 

considerando que ela já se configurou de várias maneiras na família, na comunidade.  Em sala 

de aula, há, então, o resgate da função primordial, que é recuperar o contato dos alunos com os 

livros.   

A literatura na escola é uma das ferramentas para ensinar e nas estratégias para isso está 

a contação de histórias. Nela, a leitura, como potencialização de ações e estratégias para a 

aprendizagem, começa com uma pré-leitura, com a identificação de hipóteses que poderão ser 

ou não confirmadas posteriormente, usada como um instrumento no processo da aprendizagem 

e apresentação do que se pode desenvolver nas práticas seguintes. Nisso, a professora aparece 

como mediadora desse processo. 

Nesse universo, os alunos desenvolvem processos criativos, afetivos, sociais, 

psicológicos e cognitivos. Com a contação de histórias, com as personagens e histórias, com a 

diversidade apresentada, os alunos podem aprender muito mais do que somente as palavras 

indicam, porque há a interpretação no contexto da obra para o dos leitores, no sentido de que, 

quando é proposta uma história, os alunos podem conhecer e aprender novas culturas e a 

diversidade social que existe na sociedade.  Quando o contexto da leitura é trabalhada com 

eficácia, a criticidade em relação a si e aos outros aparece, nos fatos e situações. Nesse sentido, 

Abramovich (1994, p. 16) ressalta que a “[...] importância de ouvir muitas, muitas histórias [...] 

escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho 

absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo [...]”.   
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Quanto mais professores(as) trabalharem com histórias em sala de aula, mais os alunos 

irão interessar-se pelo mundo da literatura e ler os mais diversos livros, aprendendo com as 

diversas culturas que podem ser encontradas em livros e em outros meios em que as histórias 

se encontram. Na escola, no Ensino Fundamental, principalmente nos Anos Iniciais, a literatura 

pode ser trabalhada e organizada para que se encaixe no planejamento da prática pedagógica, 

em que o professor possa pensar nas experiências literárias a serem desenvolvidas para que as   

histórias literárias contribuam na vida os alunos ao proporcionar a eles condições de se 

constituírem sujeitos pensantes.  

Para Bamberger: “As discussões acerca de livros devem conduzir também ao 

autorreconhecimento, e o papel do professor aqui não é o de instrutor nem o de examinador, 

mas o de uma pessoa para a qual os livros são importantes” (BAMBERGER, 1987, p. 70). 

Logo, o professor que pode fazer a diferença na vida de seus alunos como leitores, é o que lê e 

mostra que esse hábito faz parte de sua existência, ou seja, é um modelo de inspiração.  

 Deve-se, então, despertar o interesse dos alunos na promoção do desenvolvimento 

literário, na compreensão e na ampliação do vocabulário, explorando, para isso, diversificados 

temas e apresentando a identificação e o reconhecimento de valores culturais, sociais e éticos 

através de livros da Literatura Infantil e, com eles, na contação de histórias. 

 A contação de histórias, então, é um instrumento que auxilia os professores nas práticas 

pedagogicas, promovendo o desenvolvimento no campo da imaginação, da criatividade e da 

oralidade, com histórias que possam promover uma formação adequada dos alunos, 

proporcionando-lhes a exploração e o entendimento da sua cultura e diversidade em 

consonância com a dos outros.  

 Nesse viés, diversos meios podem ser utilizados para realizar o momento da contação 

de histórias, desde o uso da tecnologia até a utilização de materiais que representem-nas, 

despertando nos alunos a curiosidade e o prazer pela leitura, também dramatizando a narrativa, 

produzindo sons de animais, da natureza, tornando esse momento um mágico e pró-ativo. 

 A etapa do Ensino Fundamental, na disciplina de Língua Portuguesa, a BNCC nos 

indica sobre o eixo leitura que: 

  

[...]compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do 

leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua 

interpretação, sendo exemplos as leituras para: fruição estética de textos e obras 

literárias; pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos; realização de 

procedimentos; conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes; 

sustentar a reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública; ter mais 

conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras 

possibilidades. (BRASIL, BNCC, p. 71).  
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Portando, as práticas de linguagem podem ser realizadas de diferentes maneiras, 

utilizando esses materiais para diversas aprendizagens A contação de história também 

possibilita a contextualização dos conteúdos escolares de uma forma interdisciplinar, lúdica e 

prazerosa, oportunizando bons momentos pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem.     
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5  OS PROCESSOS METODOLÓGICOS PARA A ANÁLISE DO CORPUS  

    POSTADO 

 

A COVID-19 mudou drasticamente a maneira com que as pessoas se comportam em 

todo o mundo. Em dezembro de 2019, a COVID-19 foi detectada em Wuhan, China, e em 30 

de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o evento se constituía 

numa Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), pois o número de 

pessoas contaminadas estava aumentando em larga escala mundial. Assim, no dia 11 de março 

de 2020, a organização elevou o estado da contaminação à pandemia de Covid-19, doença 

causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) (OMS, 2020).   

No Brasil, a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 e, posteriormente com 

a promulgação da Lei nº 13.179 de 06 de fevereiro de 2020, dispôs sobre as medidas de 

enfrentamento ao vírus da COVID-19, visto se tratar de uma situação de “emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019” 

(BRASIL, 2020). Nesse sentido, o texto da norma também elenca as medidas que deveriam ser 

adotadas para o enfrentamento da emergência, entre elas o isolamento social, a quarentena 

preventiva, a determinação de realização compulsória de exames médicos e testes laboratoriais, 

entre outras. Logo, com a determinação da quarentena e o distanciamento social decorrente das 

medidas sanitárias preventivas, por conseguinte o derradeiro afastamento das pessoas as quais 

se ama, tornou a situação extremamente estressante e desgastante, gerando ansiedade e um forte 

sentimento de impotência.  

Diante desse contexto inevitável tecido pela pandemia e as ações governamentais 

decorrentes dela, nas Instituições de Ensino, os docentes e discentes precisaram continuar com 

suas aulas de modo remoto para que se mantivessem próximos e interligados por meio das 

plataformas digitais de ensino remoto (Google Meet, Zoom, Classroom). E é nesse cenário que 

a pesquisa se desenvolveu. 

 Nesta monografia, utilizou-se a pesquisa qualitativa, que se configura por ser um tipo 

de investigação voltada para os aspectos qualitativos de uma determinada questão, isto é, que 

considera a parte subjetiva de um problema ou situação e tem como finalidade conseguir dados 

voltados para compreender as atitudes, motivações e comportamentos de determinado grupo de 

pessoas. Ela ocupa um lugar reconhecido entre as várias possibilidades de se estudar os 

fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas 

em diversos ambientes. 
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Algumas características dessa pesquisa é que ela possui caráter mais exploratório e 

induz à maior reflexão para análise dos resultados; valoriza o aspecto emocional, intelectual e 

social do público-alvo, uma vez que levam em consideração opiniões, sentimentos, atitudes, 

comentários, aprendizagens; permite a formulação de hipóteses antes da coleta de dados e 

possibilita a comparação desta após a análise do material pesquisado; possibilita maior contato 

com o público-alvo e investigação do ambiente. Para Minayo e Sanches, 

 

A abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre 

sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com empatia 

aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as ações, as 

estruturas e as relações tornam-se significativas. (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 

244). 

  

No entanto, essa abordagem metodológica determina que o pesquisador promova e 

tenha uma intimide com as pessoas/grupo que serão investigadas, pois, assim, elas podem 

demonstrar com verdade o que tem a falar sobre o que pensa em relação ao que está sendo 

pesquisado, no caso o tema de pesquisa.  

Nesse caso, porque em momento de excepcionalidade devido à COVID-19 e ao 

isolamento social, o contato foi por instrumentos on-line e optou-se pelo anonimato da 

identificação da escola e da professora, esta indicada como simplesmente ""Professora T"".  

A metodologia qualitativa é abordada procurando enfocar, principalmente, o social 

como um mundo de significados passível de investigação e a linguagem comum ou a “fala” 

como a matéria-prima desta abordagem, a ser contrastada com a prática dos sujeitos sociais. A 

pesquisa deve adequar-se a aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos 

particulares e específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem 

abrangidos intensamente. Nela, o estudo de caso. 

O estudo de caso é uma pesquisa que trabalha em um campo onde analisa 

intensivamente uma dada unidade social, como, por exemplo, um indivíduo, um pequeno grupo, 

um programa, ou um evento ou uma instituição, como seria o caso dessa pesquisa onde o 

ambiente a ser pesquisado é em uma escola, uma turma, o trabalho de uma professora. E foi, 

mas não presencialmente e com a direção normal e sim pelo viés do distanciamento social e 

pelas ferramentas de comunicação possíveis.  

O propósito de um estudo de caso é reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre 

um fenômeno. É um procedimento metodológico que enfatiza entendimentos contextuais, sem 

esquecer-se da representatividade centrando-se na compreensão da dinâmica do contexto real e 
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envolvendo-se num estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

O estudo de caso é a melhor abordagem para pesquisadores que querem responder às 

questões “como” e “por que” certos fenômenos ocorrem, quando não a controle sobre os fatos 

estudados e sobre interesse sobre fenômenos atuais onde se pode ser observado a pesquisa 

poderá ser uma melhor realização quando o pesquisador pode analisar algum contexto social 

real. 

Nessa abordagem de pesquisa, o pesquisador utiliza uma variedade dados coletados em 

diferentes momentos, com várias fontes de informação. Quando se seleciona um local de 

pesquisa é necessário negociar o acesso a esse local de pesquisa escolhido. Segundo Arilda S. 

Godoy: 

Às vezes, inclusive, é necessária a permissão de órgãos superiores, como, da própria 

diretoria. É sempre importante contar com a permissão formal do principal 

responsável pela unidade em estudo. As pessoas envolvidas devem estar a par dos 

principais objetivos do trabalho. O papel do pesquisador deve ser claro para aqueles 

que lhe prestarão informações, não devendo ele ser confundido com elementos que 

inspecionam, avaliam e supervisionam atividades. (GODOY, 1995, p. 6) 

 

 Nesta investigação, e com os argumentos já elencados e esclarecidos, o contato foi 

apenas com a "Professora T". 

Descreve que como as pesquisas acontecem em estabelecimentos onde serão utilizadas 

perspectivas de pessoas para serem usadas como dados de coleta de pesquisa, estabelecimentos 

onde existam funcionários que precisam que seus superiores deem uma autorização para que 

possam divulgar informações e que eles mesmos, também concordem com os termos. Para que 

possam contribuir e que o pesquisador possa colocar essas informações coletadas na sua 

pesquisa.  

O levantamento e coleta de dados foram realizados por meio de perguntas ou entrevista 

(nesse caso por ferramentas de comunicação a distância com a "Professora T", além de 

levantamento e análise de materiais coletados juntos ao entrevistado (material postado on-line 

pela professora aos seus alunos). Com os materiais pôde-se observar como a professora utiliza 

as histórias ou como abordou os assuntos da diversidade cultural em sala de aula com seus 

alunos e, por meio de perguntas, foi possível entender mais sobre as aulas diretamente da 

opinião da "Professora T" e suas concepções dos temas da diversidade cultural e social 

trabalhados com os alunos.  

A entrevista on-line foi realizada com "Professora T" de maneira informal, a fim de para 

também comparar a fala com o material postado. Por isso, não foram usados Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecida (TCLE), que é o documento que garante ao participante da 
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pesquisa o respeito aos seus direitos.  O diálogo não foi gravado, tão pouco transcrito, mas 

utilizado para o entendimento dos trâmites entre a "Professora T" e seus alunos na análise 

proposta.  A entrevista, de alguma maneira, contou com roteiro adaptado para cada organização 

em relação à entrevistada, incluindo variáveis descritivas e explicativas, mas, como mostrado 

acima, de maneira informal. A entrevista informal não foi transcrita e devolvida para a avaliação 

da entrevistada para que fosse verificada a transcrição, para que depois pudesse ser utilizada na 

análise.  

 Nessa pesquisa foi realizada a pesquisa documental, na qual os estudos baseados em 

documentos como material primordial, sejam revisões bibliográficas, sejam pesquisas 

historiográficas, extraem deles toda a análise, organizando-os e interpretando-os segundo os 

objetivos da investigação proposta.  

A pesquisa documental apresenta características semelhantes com a pesquisa 

bibliográfica. Esta se fundamenta diretamente nas fontes científicas e materiais impressos e 

editados, como livros, dicionários, ensaios críticos, enciclopédias, periódicos, artigos, teses, ao 

passo que a pesquisa documental embasa materiais que ainda não foram editados, ou que não 

receberam um tratamento analítico suficiente, por exemplo, cartas, correspondências pessoais, 

memorandos, avisos, agendas, propostas, diários, relatórios, atas, estudos, avaliações. 

(MARTINS; THEOPHILO, 2009). Como exemplo, no campo da educação, têm-se como fontes 

documentais, o diário de classe, plano de ensino, Projeto Político Pedagógico (PPP). Para esta 

monografia, os documentos são os materiais didáticos disponibilizados por internet pela 

"Professora T".  

A análise de conteúdo (AC) é uma leitura aprofundada, determinada pelas condições 

oferecidas pelo sistema linguístico e objetivo à descoberta das relações existentes entre o 

conteúdo do discurso e os aspectos exteriores.  

Aqui, realizado pelo olhar da pesquisadora em função do material didático postado para 

os alunos pela "Professora T", enviado por ela à pesquisadora e analisado por esta à luz da 

abordagem qualitativa, de um estudo de caso e da análise de conteúdo apenas com os 

indicadores elencados para a análise textual em relação ao que foi postado e desenvolvido em 

ensino remoto.  
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6   MEDIAÇÃO DE LEITURA NA DIVERSIDADE CULTURAL E SOCIAL NA  

     CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS  

     INICIAIS -   EM 2020 E EM ENSINO REMOTO – A PARTIR DE MATERIAL  

     DIDÁTICO POSTADO   

 

Percebe-se que o ensino remoto pode trazer dificuldades tanto para os professores 

quanto para os alunos. Isso se deve pelas novas tecnologias, que limitam seus trabalhos e pelas 

reorganizações de seus métodos que devem se encaixar nesse novo cenário. Os professores 

tiveram que pensar novos meios para que se realizasse o ensino remoto e de acordo com 

Cavalcanti: “Para os professores com o conhecimento tecnológico necessário, o ensino remoto 

seria tranquilo, pois saberiam utilizar as ferramentas como o Google Classroom, o Google Meet 

e o WhatsApp, e a oferta por um ensino atrativo e menos excludente poderia ser possível” 

(CAVALCANTI, 2020, p. 43).      

Os materiais usados nesta investigação foram coletados em uma escola da cidade de 

Osório, com atividades realizadas por uma professora (aqui chamada de "Professora T") em sua 

turma de 5° Ano. Nesta monografia, a análise deles se dá no universo de como a mediadora 

abordou os assuntos de diversidade social e cultural com seus alunos nesse contexto de 

pandemia, em ensino remoto. Percebeu-se a quantidade de materiais usados nas atividades é 

pequena e foram postados para os alunos pela ferramenta de WhatsApp e também com entregas 

do material diretamente na escola. Eles foram usados em duas aulas: uma no mês de agosto e 

duas em setembro de 2020. Uma na matéria de Língua Portuguesa e outra em História.    

Interessa nesta monografia de Trabalho de Conclusão de Curso a análise do material 

didático postado para os alunos pela mediadora ("Professora T") no que se refere a: (1) A 

temática do material postado; (2) Como este material foi desenvolvido (atividades) em ensino 

remoto; (3) Como aparecem no material questões sobre diversidade cultural e social; (4) Como 

foi (ou como poderia ser) desenvolvida a contação de histórias.  

Para esta monografia, então, foram analisadas 2 aulas em ensino remoto: 1 de Língua 

Portuguesa e 1 de História, de acordo com o material disponibilizado, conforme com o Quadro 

1, que segue:  

Quadro I –As 2 aulas em ensino remoto disponibilizadas pela mediadora/"Professora T": 

Aulas Disciplinas  Datas de postagem para os alunos pela "Professora T" 

1 Língua Portuguesa 18 de agosto de 2020 

2 História  28 de setembro de 2020 

      Fonte: A autora (2021). 
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6.1 AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA    

  

 Esta aula foi postada pela mediadora dia 18 de agosto de 2020. Foi postada via 

WhatsApp e pelo Facebook da escola, onde foi criado um grupo da instituição e foi dividido 

por turmas era por essa ferramenta que os alunos faziam as entregas das atividades e também 

disponibilizadas para retirada dos materiais na escola pelas famílias.    

 Com relação a 1 (A temática do material postado):  

 Esta aula versou sobre o tema "folclore étnico", com foco no personagem indígena 

Curupira. A mediadora disponibilizou o seguinte texto como base para a aula:         

O Curupira 

 No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos longos e 

estridentes, é o Curupira que se aproxima.  

 O melhor que se faz é sair dali correndo.  

 O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés virados para 

trás.  

 O Curupira é o protetor das árvores e dos animais. Batendo nos troncos das árvores 

como se fossem tambores, testa a resistência delas, quando ameaça cair uma tempestade.  

 Ele odeia os homens que caçam e destroem as matas. Por isso, gosta de deixar os 

caçadores perdidos dentro da floresta. Quem vê o Curupira perde totalmente o rumo, não sabe 

mais achar o caminho de volta...  

 Para atrair suas vítimas, o Curupira, às vezes, chama as pessoas com gritos que imitam 

a voz humana.  

 As histórias do Curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas regiões, ele tem o 

nome de Caipora ou Caapora, e aparece, frequentemente, montado em um porco-do-mato.   
Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora T" (2021).  

 Junto com o texto, foi postada uma imagem do Curupira:  

 

 Nota-se que o texto é curto, em prosa e conta uma história do espírito indígena da 

floresta Curupira. O texto é, via de regra, de fácil compreensão e a imagem ajuda a perceber 

como é o personagem. Como não há interação com os alunos via alguma ferramenta (Google 

Meet, BigBlueButton, Zoom ou outra), não houve a leitura oral.  

 

 Com relação a 2 (Como este material foi desenvolvido – atividades - em ensino remoto): 

 A mediadora postou atividades para os seus alunos. Como exercício de interpretação e 

escrita, foram feitas para os alunos 4 perguntas: 1- Como é o Curupira?; 2 - O que o Curupira 
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faz com os caçadores?; 3 - O que o Curupira faz para atrair suas vítimas? 4 - Que outros nomes 

o Curupira tem em outras regiões do Brasil? Estas tinham espaços para serem respondidas.  

 Com relação à pergunta 1 (Como é o Curupira?), o aluno pode responder pelo texto que 

esclarece o seguinte: "O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés 

virados para trás". Não há a fonte de onde foi extraído o texto, mas, para nossa reflexão, a 

palavra "anão" denota um preconceito linguístico e que poderia, se houvesse condições para 

isso, ser discutido com os alunos no sentido de que outra expressão poderia ser usada como, 

por exemplo, "pouca estatura".  

 Com relação à pergunta 2 (O que o Curupira faz com os caçadores?), a resposta está no 

texto:  

 
Ele odeia os homens que caçam e destroem as matas. Por isso, gosta de deixar os 

caçadores perdidos dentro da floresta. Quem vê o Curupira perde totalmente o rumo, 

não sabe mais achar o caminho de volta...  

 

Nota-se que há o sentimento do personagem em relação à proteção da floresta quando 

externa seu ódio pelos que caçam e destroem as matas. Em sua ação de proteção e luta contra 

os caçadores, inimigos da floresta e dos povos que vivem nela, faz movimentos bruscos e 

assustadores e suscita nos caçadores o medo e isso faz com que percam o rumo e ficam perdidos, 

não sabendo mais como voltar. Não haveria, via de regra, dificuldades para entender isso no 

texto, se a professora estivesse junto e ajudasse nas explicações. Como os alunos estão longe, 

a resposta é apenas a que se apresenta no texto.  

Com relação à pergunta 3 (O que o Curupira faz para atrair suas vítimas?), a resposta é, 

via de regra, fácil de perceber no texto, quando há o fragmento: "Para atrair suas vítimas, o 

Curupira, às vezes, chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana". Talvez, fique a 

ideia de que os caçadores, suas vítimas, fiquem apenas com medo e não com a sensação de que 

estejam sendo atacados.  

Com relação à pergunta 4 (Que outros nomes o Curupira tem em outras regiões do 

Brasil?), o texto indica: "As histórias do Curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas 

regiões, ele tem o nome de Caipora ou Caapora, e aparece, frequentemente, montado em um 

porco-do-mato". Então, os alunos percebem que ele pode ter, pelo menos, mais duas 

denominações: "caipora ou Caapora" e uma de suas características, "montado em um porco-do-

mato". Sem ilustrações (imagens) ou explicações em nível de geografia, os alunos ficam apenas 

com o que diz o texto.  
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 Ainda, foram feitas 5 perguntas de múltipla escolha, com quatro opções cada:  

1) Na floresta, que sinais anunciam que o curupira está chegando?  

( ) Gritos longos e estridentes. 

( ) Árvores destruídas no caminho.   

( ) Rastros de porco-do-mato.  

( ) Sons de tempestade.  

 

2) O Curupira testa a resistência das árvores para:  

( ) protegê-las dos índios.  

( ) saber se elas não cairão com a chuva forte.  

( ) atrair suas vítimas humanas.  

( ) assustar os destruidores da floresta.  

 

3) A história do Curupira é sobre um:  

( ) demônio que assusta os animais da floresta.  

( ) índio que usa abanadores e flechas.  

( ) homem que se perde na mata e fica apavorado.  

( ) anão que protege as árvores e os animais.  

 

4) O Curupira vive em:  

( ) aldeias. 

( ) cidades. 

( ) matas.  

( ) troncos.  

 

5) No texto, a palavra “enfurecido” significa  

( ) apressado. 

( ) furioso.  

( ) desajeitado.  

( ) barulhento. 
Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora T" (2021).  

 

 Na leitura mais atenta do texto, é possível, em condições normais, responder as 

questões.  

 A resposta na 1 é o primeiro parênteses (Gritos longos e estridentes) e isto está no texto: 

"No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos longos e 

estridentes, é o Curupira que se aproxima". 

 A resposta da 2 é o que está no segundo parênteses (saber se elas não cairão com a chuva 

forte) e isso está no texto: " Batendo nos troncos das árvores como se fossem tambores, testa a 

resistência delas, quando ameaça cair uma tempestade", embora haja diferença entre "chuva 

forte" e "tempestade". Quer dizer, se não houver explicação, fica-se com o que está no texto.  

 A resposta da 3 é o que está no quarto parênteses (anão que protege as árvores e os 

animais) e isto está no texto. Aqui, poder-se-ia explicar que a proteção é contra aqueles que não 

concebem as matas, a natureza, como os indígenas: os caçadores.  
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 A resposta da 4 é o que está no terceiro parênteses (as matas). O texto indica "florestas" 

e aqui se poderia versar sobre os que são sinônimos, ou seja, com a presença ou interação da 

mediadora, outras situações de linguagem podem aparecer e aumentar as condições de ensino 

para aprendizagem.  

 A resposta da 5 é o que está no segundo parênteses (furioso). No entanto, a palavra 

"enfurecido" não consta no texto. A resposta, por sinonímia, é relacionada pela composição da 

palavra (enfurecido=furioso) e pela interpretação no próprio texto. Para isso, a explicação da 

professora é importante para esta compreensão.  

 Outra atividade proposta e postada foi:   

* Sublinhe no texto três palavras monossílabas, três dissílabas, três trissílabas e três polissílabas. 

Depois transcreva-as para a tabela abaixo: 

MONOSSÍLABA DISSÍLABA TRISSÍLABA POLISSÍLABA 

    

Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora T" (2021).  

 

 Em relação a esta atividade, há a necessidade de os alunos já terem tido esta lição para 

distinguir uma classificação de outra e como separar as palavras em sílabas, mesmo as palavras 

estarem no texto. Ou seja, sem a explicação prévia, os alunos não teriam como identificar e, 

após, transcrever as palavras no quadro (tabela).  

 Ainda, outra atividade foi: 

* Procure no dicionário o significado das seguintes palavras: (Podem pesquisar na internet, 

caso não tenham dicionário):  

Estridente –  

Resistência –  

Aldeia – 

Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora T" (2021).  

 No que tange a esta atividade, se a professora estiver presente (presencial ou on-line) e 

fazer com os alunos a leitura do texto, é possível, com alguma facilidade, encontrar os 

significados, mas, sem isso, é necessário procurar. Se no dicionário, é necessário saber que elas 

estão em ordem alfabética e como estão dispostas no "livro"; se na internet, elas podem estar 

dentro de outros textos, hipertextos, o que pode complicar a busca. Quer dizer, a interação da 

mediadora com os alunos ajuda na resolução da atividade. Isso não significa que não poderá ser 

completada, fica, apenas, mais difícil. O ponto positivo é incitar a busca (pesquisa) em 

dicionário e/ou internet, isso inspira os alunos a construírem seus conhecimentos.  

 Ainda, há no material postado a seguinte lição:   
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Sílaba Tônica 
Todas a palavras têm uma sílaba que é emitida com mais forçada, sendo que cada palavra tem 

somente uma sílaba mais forte e as demais sílabas são sempre pronunciada com menos força. 

Então:  

Sílaba Tônica é a sílaba emitida com mais ênfase;  

Silaba Átona é a que possui intensidade numa palavra,  

Exemplos:  

 a-ba-ca-xi: xi é a sílaba tônica; as outras são átonas.  

 u-ru-bu: bu é a sílaba tônica; as outras são átonas.  

 a-ni-mal: mal é a sílaba tônica; as outras são átonas.  

 te-le-fo-ne: fo é a sílaba tônica; as outras são átonas.  

 re-lâm-pa-go: lâm é a sílaba tônica; as outras são átonas.  

 pro-je-to: je é a sílaba tônica; as outras são átonas.  

 bo-ne-ca: ne é a sílaba tônica; as outras são átonas.  

 me-sa: me é a sílaba tônica; as outras são átonas.  

 E a atividade:  

* Sublinhe a sílaba tônica das seguintes palavras e depois copia-a no lado da palavra 

correspondente:  

Verão – rão 

Amizade –  

Música –  

Índio –  

Anão –  

Matas-  

Protege –  

Voz -  

Histórias –  

Resistências -  

Tempestades –  

Vítimas – 

Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora T" (2021).  

 A partir da explicação da lição sobre as silabas tônicas, é possível resolver a atividade. 

No entanto, além de visualizar a sílaba tônica que está em negrito, é recomendável pronunciar 

a palavra para perceber a tonicidade da sílaba mais forte em relação às outras. Mas uma vez, a 

professora é importante nesta relação de ensino para a aprendizagem. Se assim não for, e em 

ensino remoto isso se torna real, a ajuda da família (pai, mãe, irmãos) é necessário.    

 

 Com relação a 3 (Como aparecem no material questões sobre diversidade cultural e 

social:  

 Concebeu-se no desenvolvimento teórico que a cultura é sobre um conjunto de costumes 

e tradições de um determinado povo para o qual são transmitidos de geração para geração. O 

nosso país é um lugar com uma diversidade cultural muito grande devido aos vários povos que 

o habitam, entre eles os originários e o papel do professor é tornar ainda mais relevante para os 
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alunos a nossa diversidade. De acordo com Gadotti, “uma tendência marcante hoje é a 

multiculturalidade, a diversidade cultural, portanto, a valorização das culturas regionais, a 

afirmação da identidade e dos valores dos pequenos grupos, etnias, etc.” (GADOTTI, 1992, p. 

35) 

A "Professora T" mostrou nas atividades estes assuntos, principalmente, no texto sobre 

o Curupira, sendo este de origem indígena. Pôde, através dele, proporcionar aos alunos 

informações sobre a cultura da origem do personagem. 

No corpo do texto indica-se que alguns elementos culturais que representam 

determinado povo podem se destacar, como, por exemplo: a língua, crenças, comportamentos, 

valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte. O tema folclore faz parte da 

diversidade cultural de nosso país, pois as histórias que fazem parte dele mudam e são diferentes 

nos países em que se encaixam em sua variedade cultural. Tanto as lendas como os costumes, 

a dança, culinária e a arte, mudam nos diferentes países, cada um com suas características. Para 

Silvani A. S. Rocha: 

 

O termo 'folclore' é um tipo específico de fato social e cultural (os aspectos sociais, 

econômicos, religiosos e lúdicos se entrelaçam nas manifestações folclóricas) que diz 

respeito às comunidades ou grupos de pequena extensão demográfica. Em especial no 

Brasil, a música folclórica está sempre sujeita a diferenças regionais. O fato folclórico 

traz algumas características importantes, entre elas a de reforçar ou fortalecer a 

identidade e personalidade dos pequenos grupos. (ROCHA. 2013, p. 8)   

 

As histórias sobre o folclore, que são contadas, são passadas de geração em geração 

pelas famílias.  A escola, na maioria das vezes e quando isso não aconteceu no seio familiar, é 

um lugar onde essas lendas são apresentadas aos alunos pela primeira vez e podem proporcionar 

muitas reflexões e descobertas quando esse assunto é abordado em sala de aula e através de 

textos, com contação de histórias.    

Com maior ênfase na diversidade social, compreende-se no desenvolvimento teórico 

que a diversidade social é um conjunto de diferenças e valores que são compartilhados pelas 

pessoas nas chamadas relações sociais (relacionamento entre duas ou mais pessoas no interior 

de um grupo). Algumas diferenças podem ser relacionadas através da nossa língua, cultura, 

etnia. Assim, abrange a tolerância a diferentes religiões, grupos étnicos, valores, ritmos de 

aprendizagens e outros. De acordo com Carvalho: 

 

As identidades permitem, de um lado, sua percepção como sujeito único, tomando 

posse de sua realidade individual e, portanto, da consciência de si mesmo. De outro, 

permitem a diferenciação entre o eu e o outro, termo de comparação que possibilita o 

destaque das características identitárias de cada um. (CARVALHO, 2012 p. 216) 
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Quando mais nos conhecemos, entendendo nossas origens, e culturas, podemos começar 

a aprender com o outro, sobre as diferenças que se pode observar. Aprender com o outro sobre 

sua cultura e perceber que as pessoas são diferentes umas das outras e que também é importante 

conhecermos e aprendermos com as outras pessoas sobre a sua cultura.  

Nota-se, então, que o texto trabalhado pela "Professora T" está de acordo com este 

conceito, haja vista que o "espírito" da floresta, Curupira, representa uma classe social que, 

cotidianamente, vem sendo atacada por motivos econômicos, desrespeitando-os, por parte dos 

"poderosos que detêm o poder" como guardiões importantes das florestas. Os indígenas, 

representados aqui pelo Curupira, são povos em processo gradativo de exclusão.  

 A sociedade moderna, em sua maioria urbana, não costuma pensar nos povos originários 

como fundamentais em sua cultura de preservação. As lições escolares, portanto, devem 

preocupar-se com isso, como aparece nesta aula de Língua Portuguesa em que valoriza as 

relações de indígenas e não-indígenas (brancos) com a intenção do texto de mostrar as 

diferenças entre eles no que se refere à floresta e sua importância para a humanidade.     

 O texto apresenta algumas informações sobre os indígenas pelo fato do próprio 

personagem ser um. Por ele ser um protetor da floresta, como o texto aponta, os alunos poderão 

assimilar que os indígenas que moram na floresta estão lá protegendo-a, porque é seu espaço e 

da humanidade, pois se sabe-se que os animais e as árvores correm grande perigo por parte de 

caçadores e por conta do desmatamento ilegal e pela ganância financeira através do garimpo.  

 Foi apontado também no desenvolvimento teórico que o racismo é um conjunto de 

valores e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as etnias. Pode-se fazer, também aqui, 

a relação com o texto disponibilizado pela "Professora T", mudando o foco.  Nesse sentido, o 

racismo poderia ser trabalhado junto com a exclusão dos indígenas, porque ambos, negros e 

índios, sofrem injustiças por parte da sociedade, pois muitos vivem, estudam e trabalham nas 

cidades, estando à mercê delas.  Como bem afirma Brandão:  

 

[...] somos seres humanos, o que aprendemos na e da cultura de quem somos e de que 

participamos. Algo que cerca e enreda e vai da língua que falamos ao amor que 

praticamos, e da comida que comemos à filosofia de vida com que atribuímos sentidos 

ao mundo, à fala, ao amor, à comida, ao saber, à educação e a nós próprios. 

(BRANDÃO, 2002, p. 141) 

  

Somos construídos daquilo que aprendemos, participamos de uma certa cultura e 

aprendemos valores com as pessoas que fazem parte de nosso meio. Cada cultura tem suas 
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características, mas podemos também observar a cultura do outro, conhecendo e aprendendo 

com as diferenças culturais, e além disso o mais importante, respeitar.  

Destacam-se, também, no que abrange os valores, que eles são construídos ao longo de 

nossas aprendizagens e, em relação a isso, obtém-se na Universidade conhecimento com as 

trocas entre pares; na sociedade, com as famílias; também com as aprendizagens que são 

construídas nas escolas com professores e alunos nos estágios supervisionados. Isso aparece na 

escola quando são trabalhadas as datas festivas, como, por exemplo, no dia 19 de abril – Dia do 

Índio – e 22 de agosto, Dia do Folclore.    

 

Com relação a 4 (Como foi - ou como poderia ser - desenvolvida a contação de 

histórias):  

 Observa-se, na prática em tempos de pandemia, como o ensino remoto pode dificultar 

na hora do planejamento de uma aula, pois os professores devem organizar o ensino de uma 

maneira que os alunos consigam fazer as atividades propostas e deve pensar, também, no modo 

em que os alunos consigam realizar essas entregas, podendo ser de uma forma em que a escola 

ou o município ache mais adequada. De acordo com Guizzo, Marcello e Müller os professores, 

alunos e famílias precisam se renovar nesse cenário, onde:    

 

Professoras precisaram aprender a preparar materiais didáticos (atividades, 

videoaulas, recados motivacionais etc.), mas também a lidar com aplicativos e/ou 

ambientes virtuais nos quais disponibilizar esses materiais. Suas rotinas alteraram-se 

bruscamente, pois, além de planejar, também precisaram aprender a gravar, estar 

online e sanar dúvidas. Crianças, por sua vez, precisaram aprender não só com suas 

professoras, cujas aulas virtuais foram disponibilizadas inclusive em plataformas 

como YouTube, mas também com seus próprios responsáveis, num espaço 

completamente familiar (suas casas), ainda que num tempo flexível, negociável. 

GUIZZO, MARCELLO, MÜLLER, 2020, p. 7)  

   

 Os professores precisam renovar seus métodos, quais ferramentas podem utilizar para 

fazerem parte de suas aulas. Eles precisaram aprender a acessar, a mexer nas ferramentas. Já as 

crianças e famílias também tiveram que aprender a como acessar os sites, para ver os materiais 

que a professora disponibilizada e para realizarem as entregas das atividades desenvolvidas para 

os professores.  

Aqui, dando maior enfoque na importância da participação dos pais em casa para uma 

aprendizagem mais significativa. “Os responsáveis precisaram mediar a relação entre 

professoras e crianças, reaprender conteúdos até então esquecidos e aprender a lidar com 

aplicativos e ambientes virtuais: baixar os conteúdos, acessar sites de bibliotecas, filmar 

atividades, tirar fotografias, fazer postagens que comprovassem a realização das atividades” 
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(GUIZZO, MARCELLO, MÜLLER, 2020, p. 7). Pois os alunos estão em seu ambiente familiar 

e muitas vezes precisam de ajuda em relação as tecnologias. Nessa relação estão todos 

aprendendo a como se relacionar melhor a esses meios, tanto os alunos, como suas famílias e 

professores. 

Com o material coletado, percebeu-se que a "Professora T" disponibilizou 1 texto sobre 

o personagem da lenda sobre o personagem Curupira, texto que traz algumas características de 

como o personagem é fisicamente e sua forma de agir. Para ilustrar como ele é, há no material 

uma imagem para que os alunos possam observar.  

Uma das propostas que se apresenta como estratégia para a aula, pensando em todos 

esses fatores do ensino remoto, é que a contação de histórias poderia acontecer por meio da 

vídeochamada, ao vivo (também escolhendo um vídeo pronto do YouTube), apresentando na 

aula podendo, assim, ter maior participação dos alunos. A professora poderia apresentar a 

contação de história nesse modelo, proporcionando, então, mais interação com os alunos e 

podendo discutir com eles sobre a história e suas interações com seus universos, e isso para 

além do que está sendo dito no texto, para alguns temas que são indicados pelo texto.  

 Assim, os alunos poderiam fazer diversas perguntas e a professora responderia de 

imediato, fazendo uma conversa com seus alunos sobre os diversos temas que fazem parte do 

texto em que a professora poderia aproveitar e abordá-los durante a aula, tornando a aula mais 

dialogada. As ferramentas que a professora poderia utilizar são Google Meet, Zoom que são as 

mais conhecidas.  Mas, infelizmente, não foi assim, porque a lição foi enviada pelo WhatsApp 

sem interação com os alunos, o que é uma falha em ensino remoto, muito diferente, portanto, 

do presencial.   

 Poderia se recorrer também ao método na qual a professora poderia gravar a si mesma 

e apresentar a história, fazendo uma contação de história através de vídeo e disponibilizar para 

que os alunos pudessem assistir. Assim, promovendo até uma troca maior com os professores 

e uma maneira diferente de contação de história para o ensino em um cenário de pandemia.    

Outra sugestão ainda, seria como apontado acima, a professora escolher um vídeo já 

disponível no YouTube na qual é contada a lenda do Curupira, uma forma diferente do que foi 

realizado nessa primeira aula e inserir o link do vídeo escolhido no material, pois o YouTube é 

uma plataforma onde se tem uma variedade de materiais que professores poderiam utilizar 

como auxílio durante o ensino remoto. Na aula de história que será apresentada a seguir, a 

"Professora T" utiliza desse método para a sua aula.  

Nesse sentido, para Kaodoinski e Zanette:    
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Professores inventaram e ousaram, tendo a esperança aliada aos sonhos e às 

lembranças, protagonistas de uma educação que precisa muito ainda avançar. Mas, 

com os recursos que tinham, não deixaram a educação parar. (KAODOINSKI, 

ZANETTE, 2020. p, 61). 

 

 Os professores tiveram que encontrar novas maneiras de fazer o seu didático-

pedagógico e se esforçaram para isso, fazendo o máximo que a sua realidade permitiu, pois 

cada escola, cidade e estado se organizaram de diferentes maneiras, utilizando diversas 

ferramentas disponíveis na internet. Os professores fizeram o que estava ao seu alcance em um 

cenário anormal. Com essas sugestões, pode-se proporcionar novas formas de pensar e 

organizar sua metodologia.      

 

6.2 AULA DE HISTÓRIA   

 

Está aula foi postada pela mediadora dia 28 de setembro de 2020. Foi disponível via 

Whatsapp, também pelo Facebook da escola, igualmente para ser buscado na escola pela 

família dos alunos.    

 Com relação a 1 (A temática do material postado):   

 Esta aula versou sobre o tema "escravidão", descrevendo o que se entende por esse 

termo e sobre a escravidão no Brasil. A "Professora T" disponibilizou 2 textos, o 1º segue 

abaixo:  

Escravidão 

Escravidão é considerado um regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a 

executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. 

Além disso, as pessoas escravizadas têm suas liberdades tolhidas, pois são consideradas 

propriedades de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadorias. 

Esse tipo de mão de obra foi muito empregada no Brasil, mas também em diversas partes do                            

mundo durante períodos distintos. 

Atualmente, o regime escravista é ilegal, entretanto, ainda existem muitos trabalhadores e 

trabalhadoras que vivem em condições semelhantes à escravidão. 

Mesmo sendo uma atividade ilegal, atualmente ainda persistem modelos de trabalho 

semelhantes à escravidão em muitas partes do mundo. Ela ocorre quando os trabalhadores são 

colocados em situações em que têm sua liberdade retirada, seja por coerção, violência ou supostas 

dívidas. 

Podemos citar Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão como países que têm grande 

contingente de pessoas nessa situação. O trabalho nas indústrias têxteis é um exemplo de onde a 

escravidão é empregada nesses locais. 

Entretanto, essa realidade está presente no mundo todo, inclusive em países europeus,  com a 

exploração sexual, por exemplo. 

No Brasil, o trabalho análogo à escravidão concentra-se em áreas rurais, mas também na 

construção civil. A maioria dos afetados são homens entre 15 e 40 anos, analfabetos ou semianalfabetos. 

Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora T" (2021).   
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A mediadora ainda disponibilizou um 2º texto com enfoque maior sobre a escravidão 

no Brasil. Segue: 

O triste legado da escravidão no Brasil 

Hoje em dia, o Brasil colhe os frutos da escravidão, a principal delas é a desigualdade. 

Infelizmente, há ainda um comportamento opressor contra os negros, consequência do 

racismo estrutural. Além disso, é possível constatar que é negra a maior parte das pessoas que 

integram as classes menos favorecidas. 

 O racismo é evidente em muitas situações, são os jovens negros as maiores vítimas de 

assassinatos, por exemplo. 

A população carcerária é também em sua maioria negra, assim como o contingente de 

pessoas desempregadas ou em subempregos no país. 

São as mulheres negras as que mais morrem vítimas de abortos mal sucedidos ou são 

encarceradas devido a criminalização da prática. São elas também as que mais sofrem a 

violência obstétrica, aquela cometida durante o parto. 

Portanto, é dever da sociedade brasileira observar e compreender seu passado a fim de 

organizar-se em busca de uma convivência e coletividade harmônica, onde todas as pessoas 

tenham iguais oportunidades. 

O Estado também tem um importante papel, devendo criar políticas que possam favorecer 

o fim da desigualdade e sanar essa dívida histórica com o povo negro. 
Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora T" (2021).   

Percebe-se que os 2 textos são objetivos. O primeiro traz uma introdução sobre a 

escravidão de modo geral, já o segundo foca mais sobre a escravidão no Brasil. Os textos são, 

no geral, de fácil compreensão. Como também não houve interação com os alunos via alguma 

ferramenta tecnológica, não houve a leitura oral.     

 

Com relação a 2 (Como este material foi desenvolvido – atividades - em ensino remoto): 

 Após esses 2 textos serem postados para os alunos, a "Professora T" propôs uma 

atividade contendo 4 perguntas. São elas: O que é escravidão?; Quando ocorre o trabalho 

semelhante à escravidão?; Qual o dever da sociedade?; Qual o dever do estado?. 

Com relação à pergunta 1 (O que é escravidão?), o aluno pode responder pelo texto 

que esclarece o seguinte: “Escravidão é considerado um regime de trabalho no qual homens 

e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração”. Não 

há fonte de onde foi retirado esse texto. Ele ainda nos traz mais considerações sobre o tema 

abordado, podendo, se fosse feita a interação on-line, aumentar o leque de informações e 

diálogo sobre o que se entende por escravidão, e que esse termo pode ser usado atualmente 

não somente em relação aos escravizados e sim por aqueles que vivem em regime de 

escravização em seus trabalhos.  

Com relação à pergunta 2 (Quando ocorre o trabalho semelhante à escravidão?), pode-

se, por parte do aluno, encontrar no texto a resposta: "Mesmo sendo uma atividade ilegal, 
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atualmente ainda persistem modelos de trabalho semelhantes à escravidão em muitas partes 

do mundo. Ela ocorre quando os trabalhadores são colocados em situações em que têm sua 

liberdade retirada, seja por coerção, violência ou supostas dívidas". 

 Aqui, o texto mostra que mesmo ocorrendo atualmente situações semelhantes à 

escravidão, e mesmo sendo ilegal, há pessoas em risco, sendo retirada delas a sua liberdade. 

O texto ainda cita os países onde agora se tem um maior número de pessoas nessa condição.  

Eles não trabalham mais em fazendas, e sim em fábricas têxteis em sua maioria, como aponta 

o texto.  

Com relação à pergunta 3 (Qual o dever da sociedade?), a resposta é encontrada no 2º 

texto, que aponta: “é dever da sociedade brasileira observar e compreender seu passado a fim 

de organizar-se em busca de uma convivência e coletividade harmônica, onde todas as pessoas 

tenham iguais oportunidades.” Ele proporciona aos alunos pensar sobre a importância de se 

conhecer a história do País para que, assim, organize-se uma sociedade com mais igualdade e 

respeito.           

Com relação à pergunta 4 (Qual o dever do estado?), a resposta também é encontrada 

no 2º texto que mostra: “O Estado também tem um importante papel, devendo criar políticas 

públicas que possam favorecer o fim da desigualdade e sanar essa dívida histórica com o povo 

negro.”. O estado tem muita relevância no que diz respeito a esse tema, pois é ele que deve 

assegurar os direitos dos cidadãos. No entanto, isso não é realizado, porque o estado tem que 

melhorar em diversas situações para que consiga promover uma sociedade mais justa e 

igualitária.      

Depois dessas 4 perguntas, a mediadora disponibilizou 3 vídeos que os alunos deveriam 

assistir: 

O 1º vídeo intitulado “Ciclo do Trabalho Escravo Contemporâneo”, do canal “Escravo, 

nem pensar!” (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Q1T9qRb9B8E. Acesso 

em: 12 mai. 2021);  

O 2º com o título de “Aula de história: abolição dos escravos”, disponível no canal 

"Barão do pirapora”, (Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ua9s4CffSEY&t=7s. Acesso em: 12 mai. 2021).  

O 3º nomeado “Os africanos: raízes do Brasil”, com acesso pelo canal “Enraizando” 

(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s. Acesso em: 13 mai. 

2021).               

O  1º vídeo é narrado por um homem e na tela se pode assistir que desenhos são feitos 

enquanto se discorre a história, junto com animações. Ele tem um tempo de 4 min 34 seg. 

https://www.youtube.com/watch?v=ua9s4CffSEY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s
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Começa apresentando o termo Trabalho escravo contemporâneo e em quais atividades isso é 

mais visível na sociedade. Também, como acontece para que uma pessoa se torne um 

escravizado, como são enganadas na esperança de se ter um trabalho mais digno, quais são as 

condições que essas pessoas vivem. Mostra que isso é uma prática criminosa e indica como se 

deve combatê-la. Aponta como pode haver a denúncia desses crimes e indica, também, onde 

procurar saber mais sobre projetos de prevenção.   

O  2º vídeo conta com um tempo de 6 min 4 seg. Ele é narrado por várias pessoas, mas, 

principalmente, por uma criança e em forma de animação. Inicia a história a partir da África e 

conta como esses povos chegavam ao Brasil e onde começaram seu trabalho escravizado. O 

vídeo mostra a história do herói negro Zumbi dos Palmares e que o dia da Consciência Negra é 

comemorado no dia de sua morte; também outras histórias. Além disso, veicula a criação da 

"Lei Eusébio de Queirós", com a qual se proibia o tráfico negreiro. Também sobre a criação da 

"Lei Ventre Livre", onde as crianças que nascessem a partir dela eram livres e que, em 1888, 

foi assinada a "Lei Áurea", tornando a escravidão no Brasil crime. No entanto, mesmo depois 

dessas leis, pessoas negras e indígenas, para lincar com a aula de Português, continuam sofrendo 

preconceitos e trabalhando em regime de escravidão e sofrendo diversos preconceitos.   

O 3º vídeo tem o tempo de 6 min e 25 seg, também é narrado e em formato de animação. 

Começa nos contando sobre como era a sociedade na África, ambiente, organização, agricultura 

e suas crenças. Introduz como o povo começou a ser capturado e foram levados para serem 

escravizados de início para a Europa e após para o novo mundo. No Brasil, as pessoas que 

foram escravizadas para fazerem parte da mão de obra no cultivo da cana-de-açúcar, no ciclo 

de ouro e nas lavouras de café.  

Aponta as péssimas condições que os escravizados viviam, desde a vinda de navio até 

suas rotinas nas fazendas e sobre como eram obrigados a adotar nossos costumes como a 

religião e o nosso idioma. Mas que mesmo assim, conseguiram manter sua cultura viva, 

realizando os rituais africanos escondidos e também mostra sobre a formação dos quilombos 

no Brasil.  

Afirma que a Abolição da Escravatura só garantiu sua libertação jurídica, pois os 

escravos não tiveram condições de vida dignas e ficaram sem moradia, condição econômica e 

assistência do Estado, além do preconceito e discriminação. Atualmente, os negros ainda 

sofrem seja pela parte econômica, na educação, diferença salarial. Fala sobre a importância de 

perceber que os negros foram muito importantes para a história do Brasil, não apenas sobre a 

escravidão e sua cultura musical, também sobre as informações de cultivos e suas técnicas de 

mineração. Através dos anos, com suas lutas no movimento negro, diversas injustiças estão 
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sendo corrigidas, proporcionando um futuro com maior inclusão e igualdade.    

 A mediadora ainda propõe mais 2 atividades para serem realizadas após assistirem 

ao vídeo: “5 - Escreva o que você entendeu, depois de ter assistido os vídeos.” e “6 - Faça 

uma pesquisa sobre a escravidão nos dias de hoje e registre o resultado da pesquisa no seu 

caderno, após isso escreva no seu caderno a sua opinião e o que podemos fazer para combater 

a escravidão nos dias de hoje. (Pode usar gravuras também)”. Atividades essas que os alunos 

registravam em foto e as entregaram pela ferramenta do Facebook para a "Professora T ". 

Essas últimas perguntas puderam proporcionar aos alunos reflexão sobre os vídeos 

assistidos, pois trouxeram mais informações sobre o tema.  

  

Com relação a 3 (Como aparecem no material questões sobre diversidade cultural e 

social):  

Concebeu-se no desenvolvimento teórico que a diversidade cultural é um conjunto das 

distintas culturas que existem em nosso planeta. O que faz uma cultura ser diferente das outras 

são os elementos constitutivos, que consequentemente, fazem parte do conceito de identidade 

cultural de determinado povo. Isso implica que o indivíduo que faz parte de um determinado 

grupo se identifica com os fatores dessa cultura. Nessa aula, observa-se que foi trabalhado sobre 

a cultura do povo africano, suas crenças, religiões, músicas. Com os vídeos disponibilizados 

para os alunos, percebeu-se que muitas abordagens foram trabalhadas além da escravidão, que 

aqui a "Professora T" traz como ênfase para a aula.        

Observou-se nos textos que o primeiro tematiza uma concepção mais geral sobre o tema 

“escravidão”, mostrando como a liberdade da pessoa escravizada é tirada de seu poder, como 

ficam à mercê de seus senhores. A "Professora T", se aqui fosse realizada uma aula por meio 

da videochamada por exemplo, poderia proporcionar a seus alunos um debate sobre o poder, 

como algumas pessoas podem sofrer nas mãos de outros e que agora essa é uma prática ilegal, 

mas que mesmo assim, pessoas são escravizadas e não somente em nosso País. Além do ato 

racista que as pessoas cometem, na abordagem desse na aula, os alunos poderiam ter uma maior 

reflexão sobre o tema e construir um olhar mais crítico, proporcionar a valorização dos alunos 

negros porque, de acordo com Silva:   

 

[...] a inclusão de personagens negros, assim como de outros grupos étnico-raciais no 

processo de socialização, além de permitir a ampliação dos referenciais formativos, 

simbólicos e culturais, possibilita a valorização da autoestima e a afirmação identitária 

das crianças negras. (SILVA, 2011 p. 23). 
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No corpo do texto indicam-se esses fatores de identidade, que diferenciam o conjunto 

de elementos simbólicos presentes nas culturas e são eles que reforçam as diferenças culturais 

que existem nos indivíduos. Como a "Professora T" disponibilizou os 3 vídeos já citados e 

apresentados e com eles se pôde observar muitos aspectos culturais de origem desses povos 

africanos, mostradas sua cultura, tradições, gastronomia.  Nota-se que os vídeos contam sobre 

a cultura africana, os alunos que assistiram, talvez notaram que muitas coisas são diferentes e 

que, possivelmente, perceberam que algumas fazem parte de nossa cultura.  De acordo com 

Gadotti, no que se refere a educação multicultural:  

 

A escola que se insere nessa perspectiva procura abrir os horizontes de seus alunos 

para a compreensão de outras culturas, de outras linguagens e modos de pensar, num 

mundo cada vez mais próximo, procurando construir uma sociedade pluralista e 

interdependente. (GADOTTI, 1992, p. 21) 

 

As culturas podem ser totalmente diferentes, mas, às vezes, se fundir, pois, como mostra 

nos textos, essas pessoas foram trazidas à força para o Brasil, mas que, mesmo assim, ainda 

escravizadas, praticavam sua cultura, não deixando-a esquecida. Agora, alguns aspectos de sua 

cultura também fazem parte da cultura no presente como, por exemplo, seu instrumento musical 

o berimbau, também a capoeira como expressão cultural. Com os vídeos, os alunos, talvez, 

observaram a importância que esse povo teve ao Brasil, referindo aqui aos aspectos culturais. 

Ainda, segundo Gadotti, a educação multicultural, é “ao mesmo tempo uma educação 

internacionalista, que procura promover a paz entre povos e nações, e uma educação 

comunitária, valorizando as raízes locais da cultura, o cotidiano mais próximo onde a vida de 

cada um se passa” (GADOTTI, 1992, p. 21).       

 Com maior enfoque na diversidade social, concebeu-se no corpo do texto que a 

diversidade social é produto de uma construção social, pois o “diferente” só existe quando 

estamos acostumados com os padrões sociais. Entretanto o termo diversidade nos remete a uma 

pluralidade e variedade que nem sempre as pessoas têm respeito e tolerância com essas 

diferenças. Nos vídeos, é abordado esse assunto, mostrando que os negros sofrem preconceito 

por parte da sociedade, também nos textos e nos vídeos apontam-se deveres da sociedade e do 

estado e mostram caminhos para se realizar denúncia e prevenção a respeito disso.    

Outra coisa importante que os vídeos trazem é sobre as lutas que os negros tiveram que 

ter para estarem onde estão: lutas contra o estado, contra o sistema de opressão estabelecido. 

Com essa abordagem, a "Professora T" talvez, conseguisse debater com seus alunos a 
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importância que essas lutas têm para a sociedade atual, para promover uma crítica social e 

mostrar que todos precisam lutar por uma sociedade mais justa e igualitária.  

Sobre a autonomia da escola, Gadotti também afirma que a escola “não significa 

isolamento, fechamento numa cultura particular. Escola autônoma significa escola curiosa, 

ousada, buscando dialogar com todas as culturas e concepções de mundo” (GADOTTI, 1992, 

p. 23). É importância de a escola trabalhar temas onde promova a aprendizagem de diferentes 

culturas, para que o aluno se familiarize com elas. Incentivar seus alunos a quererem buscar 

maiores conhecimentos sobre elas, em nível da diversidade cultural.  Para Gadotti: 

 

A diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir sua tarefa humanista, 

a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras culturas além da sua. Por isso, 

a escola tem que ser local, como ponto de partida, mas tem que ser internacional e 

intercultural, como ponto de chegada. (GADOTTI, 1992, p. 23). 

 

A escola, então, tem que partir dos conhecimentos da comunidade e da sociedade locais 

para uma aprendizagem mais significativa, também abordar temas que vão além do que os 

alunos já conheçam e proporcionar discussões sobre assuntos que não tenham tantas 

aprendizagens, para que eles descubram mais sobre as diferenças que fazem parte de seus 

universos, do local para o universal. 

 

Com relação a 4 (Como foi - ou como poderia ser - desenvolvida a contação de 

histórias):   

Com o material coletado, percebeu-se que a "Professora T" disponibilizou 2 textos para 

leitura, um com enfoque mais geral sobre a escravidão e outro focando mais no Brasil. Seguido 

de 4 perguntas de interpretação de texto, após disponibilizou links de 3 vídeos para serem 

assistidos pelo YouTube e mais duas perguntas para serem respondidas com base nos vídeos.    

Os vídeos, se assistidos, proporcionaram aprofundamento dos assuntos para além dos 2 

textos. Nesse cenário de ensino remoto, os professores podem fazer aulas utilizando-se de 

diferentes ferramentas que sejam mais adequadas e prazerosas para os alunos realizarem suas 

tarefas, de uma forma mais prática e fácil. De acordo com Silva e Freire, “O ensino remoto 

apresenta alguns desafios. Um desses desafios é a questão do acesso. Seja qual for a estratégia, 

é importante que o conteúdo chegue aos estudantes de forma viável e acessível” (SILVA, 

FREIRE, 2020, p. 109), uma vez que nem todos os alunos possuem acesso à internet e as 

diferentes formas de se organizar o material didático deve levar esse fato em conta, porque 
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alguns alunos buscam esses materiais na escola. Isso, por parte do professor, também precisa 

ser pensado.  

 Nesta monografia, a maior ênfase está nas estratégias pedagógicas que envolvem as 

tecnologias na educação. Com a chamada de vídeo (ferramentas como, Google Meet ou Zoom) 

a professora pode discutir com seus alunos para que resolvam suas dúvidas, fazendo com que 

a aula seja mais uma conversa. A professora, assim, consegue abordar mais temas e usar os 

vídeos na discutição e no debate sobre as diferentes perspectivas dos alunos em relação ao 

material e suas perspectivas pessoais.           

Outra possibilidade seria a de que a professora mesmo produziria um vídeo, gravando a 

si mesma e disponibilizando o link para seus alunos. Nesse vídeo, ela poderia contar uma 

história para seus alunos com os temas a serem abordados, seja só oralmente, ou utilizando 

outros recursos como imagens, desenhos, fantoches, ou mesmo fazendo a utilização de um 

livro. Uma aula que poderia proporcionar aos alunos maior contato com a mediadora, pois a 

contação de história seria a partir dela.    

Uma outra sugestão, ao abordar a contação de histórias, seria a professora procurar por 

vídeos, também utilizando o YouTube, em que outra pessoa esteja contando história, que traz 

as discussões que a professora quer desenvolver com seus alunos. Há também as animações, 

em que é contada a história através do vídeo, com narração até mesmo do próprio autor ou 

autora do livro.  

 Mais uma sugestão seria a de que a professora procurasse histórias disponíveis em sites. 

2 sugestões: a 1ª é “Leia para uma criança”, do Banco Itaú, disponível no link: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/, que é uma estante digital com mais 

de 15 livros disponíveis. Ali os alunos podem acessar o site e encontrarão uma série de livros 

gratuitos que abordam diversos temas. A professora poderia selecionar algum vídeo específico 

para aula e os alunos poderiam ler a história de um jeito bem interativo. Há também no site uma 

parte para livros acessíveis para pessoas com deficiência. Os professores também podem 

utilizar o site para estudos, pois conta com conteúdos sobre Literatura Infantil, qual livro 

escolher e sobre como discutir o racismo na infância.         

 O 2ª exemplo é o site “Viva e deixe viver” (Associação viva e deixe viver: contadores 

de histórias), disponível no link: https://www.vivaedeixeviver.org.br/historinhas. Na parte com 

o nome de “BisbilhotecaViva”, a professora pode encontrar mais de 40 histórias em forma de 

livro digital, em um formato bem parecido com um livro físico e outras histórias 

disponibilizadas em formado de pdf. Há uma parte com vídeos em que são contadas histórias 

apresentadas por contadores de histórias; outros vídeos com as histórias contadas por artistas 
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como, por exemplo, Antonio Fagundes, Mel Lisboa e Cláudia Raia, entre tantos outros.    

 Sobre realizar a contação de histórias, uma outra sugestão seria a de professores 

selecionarem livros infantis sobre o tema e as contarem a seus alunos, podendo abordar os temas 

sobre a diversidade através da literatura, mostrando a eles que os livros abordam temas 

importantes para suas reflexões.      

 Com a coleta dos materiais que foram disponibilizados aos estudantes, então, pôde-se 

observar que não houve a contação de histórias propriamente dita, durante as aulas, pois não 

houve a contação de forma oral, somente a disponibilização dos materiais aos alunos. Não 

possibilitando também a discussão sobre os temas que foram abordados nas aulas.  

 De acordo com os autores apontados durante o corpo do texto, Zilberman e Barthes 

indicam que as histórias devem ser trabalhadas de uma forma leve e prazerosa, e nos materiais 

utilizados durante as aulas foi observado que os textos e vídeos, que abordaram os temas sobre 

a diversidade cultural e social, foram didatizados, indo contra os pensamentos dos dois teóricos.         

 O propósito dessa pesquisa é como a professora trabalhou a contação de histórias com 

temas sobre a diversidade cultural e social durante suas aulas, mas com os materiais 

disponibilizados não se pode concretizar esse estudo e, portanto, foi realizada a pesquisa com 

os materiais que a “Professora T” trabalhou com seus alunos, apresentando somente textos e 

vídeos para trabalhar os temas aqui pesquisados. 

Durante essa pesquisa foram feitos alguns exemplos de sugestões que os professores 

podem utilizar para promoverem a contação de histórias em ensino remoto, mas respeitado as 

dificuldades das famílias com as tecnologias e o próprio ambiente familiar. Assim, de acordo 

com Kaodoinski e Zanette:  

 

[...] a pandemia envolveu novas interações, que aconteceram por meio da escrita, dos 

vídeos gravados, das transmissões. Não havia mais a figura do professor na tradicional 

sala de aula diante do aluno. Assim, este teve de adaptar-se a um novo contexto, que 

envolveu, dentre outros aspectos, compreender em casa orientações sobre atividades, 

com o auxílio dos pais. (KAODOINSKI & ZANETTE, 2020. p, 61). 

 

 Nesses tempos de pandemia, o professor teve que reinventar seu fazer pedagógico para 

promover uma aprendizagem significativa, oferecendo aos alunos novas maneiras de se realizar 

as aprendizagens para a que os alunos pudessem continuar seu ensino mesmo durante esse 

cenário, também desenvolvendo conhecimentos e respeito das diversidades culturais e sociais.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS      

 

 Discutir e refletir sobre a diversidade cultural e social na contação de histórias para o 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais – em ensino remoto, é uma maneira para analisar como as 

histórias que abordam temas sobre diversidade cultural e social são trabalhadas em sala de aula 

nos materiais dispostos para os alunos em ensino remoto no ano de 2020. Escolas e professores 

tiveram que modificar e reorganizar suas atividades didático-pedagógicas para que conseguisse 

continuar com as aulas e pensar sobre isso, com diferentes métodos para que os alunos 

realizassem suas aprendizagens durante esse cenário de pandemia. Aqui se refletiu sobre isso 

no âmbito, também, da contação de histórias na abordagem das diversidades cultural e social.  

Ao longo desta pesquisa, e para a construção desta monografia, registrou-se que as 

histórias foram muito pouco trabalhadas durante o ano de 2020 pelo fato do ensino ocorrer no 

formato remoto, objetivou-se analisar como as histórias que abordam temas sobre diversidade 

cultural e social são trabalhadas em sala de aula nos materiais dispostos para os alunos em 

ensino remoto. Para que ele fosse cumprido, fez-se a pergunta: "Como a contação de histórias 

no Ensino Fundamental em seus Anos Iniciais aborda a diversidade cultural e social nos 

materiais didáticos usados em 2020 na modalidade ensino remoto em suas aulas pelo(a) 

mediador(a)? Para responder a ela, também ao objetivo, buscou-se como dados a serem 

analisados em seus conteúdos e com abordagem qualitativa e descritiva, os materiais 

disponibilizados pela "Professora T", que serviu, na interação on-line com ela e esta com seus 

alunos, um estudo de caso.  

Conclui-se com a interpretação dos dados obtidos no material que a contação de 

histórias com interação dos alunos para uma discussão mais abrangente sobre os assuntos que 

os textos traziam não ocorreram como deveria e isso devido ao formato em que as aulas foram 

realizadas, o que faz com que se deva propor e estimular aos professores para que procurem 

diferentes formas para apresentarem a contação de histórias, como foram sugeridas no decorrer 

dessa monografia.  

Sabe-se, porém, que muitas histórias abordam temas sobre as diversidades culturais e 

socias, e com os textos e vídeos pode-se proporcionar aos alunos reflexões e discussões durante 

as aulas. A contação de histórias se faz importante não somente para o imaginário dos alunos, 

também para se abordar temas relevantes através dela. Apresentar esses temas sobre a 

diversidade cultural e social se fazem muito relevantes para que os alunos possam conhecer e 

aprender sobre as diferenças presentes em nossos contextos. A escola, a sala de aula, torna-se 

um ambiente valioso para que os alunos possam aprender a respeitar as diferenças nas variadas 
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atividades didático-pedagógicas ofertadas. Também apontar a importância que os livros podem 

ter nas suas vidas. No entanto, com a pandemia de Covid-19, isso foi prejudicado e o déficit de 

ensino e de aprendizagem ainda mais acentuados.  

Espera-se que, com esta reflexão, se tenha contribuído para os estudos na área da 

educação e sobre a contação de histórias durante o ensino remoto. Essa pesquisa se faz 

importante por proporcionar o aprofundamento em relação aos conceitos teóricos que se 

constituíram em etapas concretizadas na formação docente no Curso de Graduação em 

Pedagogia, Licenciatura na unidade universitária da UERGS Litoral Norte/Osório, que agora 

foram importantes nesta investigação sobre a prática pedagógica, a partir dos materiais 

didáticos postados para os seus alunos pela "Professora T" em ensino remoto.   

Perseguiu-se o intento de não somente analisar o material didático e o contexto teórico-

prático que envolveu a escola, a professora, os alunos, a pesquisadora neste momento delicado 

em nossa história, também refletir sobre como se pode pensar, organizar, didática e 

pedagogicamente, e em contexto de ensino remoto, a contação de histórias para uma 

aprendizagem significativa sobre diversidade cultural e social com os alunos em sala de aula, 

com as sugestões apresentadas no corpo do texto em várias e diferentes maneiras de se realizar 

as atividades durante o ensino remoto emergencial. 

Não se desmerece o árduo trabalho realizado na escola, com os alunos, pela 

"Professora", nesse momento delicado, sensível, "anormal", em ensino remoto, porque se 

conseguiu realizar atividades e discussões com os alunos sobre os temas que foram abordados 

nos textos e se fosse realizada a contação de história, no caso da lenda do Curupira, e para o 

tema da escravidão, por exemplo. Mostra-se, aqui, que seria mais eficaz com, por 

videochamadas, com a qual se poderia escolher alguma livro de história infantil com o tema e 

apresentar a seus alunos, em contação de história.     

Essa proposta, construída em forma de monografia de Trabalho de Conclusão de Curso, 

é um exercício importante para analisar como é a abordagem da diversidade cultural e social 

por meio da contação de história, também para que se possa refletir sobre como essa prática foi 

desenvolvida durante o ensino remoto que ocorreu no ano em que a pandemia da Covid-19 teve 

início.      

Refletir sobre como professores, durante o ensino remoto, apresentavam os temas da 

diversidade a seus alunos sem a contação de histórias, de fato e analisar sobre esses aspectos, 

foi muito importante, uma vez que se pôde acompanhar o que foi usado e propor outros recursos 

que professores poderiam utilizar para a realização da contação de histórias, pois as tecnologias 

educacionais, por vezes difícil de se familiarizar, são ferramentas que proporcionam condições 
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para que as atividades continuem sendo realizadas.   

Portanto, a proposta desenvolvida aqui se alicerça na análise dos materiais coletados 

que foram trabalhados pela "Professora T" em sua turma sobre os textos e videos, pois nao 

houve a contação de histórias, com abordagens acerca da diversidades cultural e social, 

proporcionando aos alunos refletirem sobre assuntos importantes  e possibilitar conhecer sobre 

as diferenças que fazem parte do nosso país, principalmente, e oportunizar discussão e 

aprendizagens entre professores e alunos com temas importantes no que tange à  diversidade 

cultural e social, que fazem parte dos anseios a serem conhecidos e respeitados em nossa 

sociedade.        

Com a disponibilização dessa monografia à comunidade, deseja-se que seja importante 

para futuras pesquisas e discussões no Curso de Pedagogia, na Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul e, principalmente, para a comunidade escolar no entorno da unidade 

universitária Litoral Norte/Osório.  
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