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     Este produto é fruto das reflexões geradas na construção da dissertação intitulada: “Para
além dos mapas:a construção de portfólios nas aulas de geografia como possibilidade para
os multiletramentos geográficos”. A dissertação é de autoria da professora Vanessa Arce
Nozari, orientada pela Profª. Dra. Sita Mara Lopes Sant’Anna, junto ao Programa de Pós-
Graduação em Educação, Mestrado Profissional, (PPGED-MP), da Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul.
     Durante a realização deste estudo, que envolveu a produção de portfólios em aulas tipo
oficinas de ensino, em modo remoto, visando os multiletramentos geográficos junto a
estudantes de Ensino Médio de uma escola pública estadual, passou-se a repensar
algumas práticas escolares e a perceber certa dificuldade na busca por referenciais teórico-
conceituais importantes para a ação do ensino interdisciplinar de geografia. Além disso,
percebeu-se a pouca visibilidade de experiências relatadas por outros docentes de práticas
que envolvessem, por exemplo, portfólios e conceitos geográficos, ou seja, quase não
localizarmos estudos que se referissem a expressão conceitual de multiletramentos
geográficos, como exemplo.
     Por isso, a partir de uma experiência pessoal e profissional, teve-se como intenção a
produção de um portfólio formativo docente que pudesse reunir um registro com a síntese
dos principais referenciais teórico-conceituais utilizados na dissertação, orientações,
exemplos de produções de portfólios e algumas reflexões efetivadas, além de sugestões
que pudessem servir aos professores que desejarem iniciar a utilização deste instrumento
em suas práticas. 
     Assim, ao longo desse texto estarão em evidência, relatos reflexivos da escrita que
aparecerão em destaque e que se constituem em trechos memorialísticos, narrativos,
descritivos e críticos, constituídos a partir das anotações e reflexões da autora em seu diário
de campo, concebido ao longo de todo o processo de desenvolvimento da pesquisa. Tais
relatos surgem dos movimentos que nos auxiliaram a pensar na e sobre as ações que
foram efetivadas durante o processo, considerando os desafios e possibilidades da prática e
respondendo a uma série de questionamentos, que foram feitos pela professora de
geografia, durante o percurso. 
     Como efeito, estes questionamentos desdobram-se em uma série de perguntas que
geraram este portfólio formativo, na forma de um E-book, representando um caderno
contendo diversas narrativas. Além disso, alguns materiais utilizados serão referenciados,
em acesso online, como vídeos e palestras. Deste modo, espera-se contribuir com os
professores e professoras da Educação Básica, não somente de geografia, mas com aquele
ou aquela, que se engaje ao nosso convite a leitura deste portfólio.
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Introdução
Para início de conversa

     A escola é um espaço e muitas vezes, o único, em que o estudante se depara e que se
problematiza com as questões voltadas à leitura e à escrita e que, como prática social. Isso
é o esperado deste espaço: construir caminhos, fornecer subsídios aos alunos, para que
estes possam saber acionar as ferramentas, ou de alguma forma, possam dar conta de
seu papel na sociedade, como cidadãos.

   Atualmente, as práticas em sala de aula vêm sendo permeadas pelas novas tecnologias
da informação e comunicação, mas acredito que ainda apresentam certas resistências
voltadas as novas metodologias e realidade dos estudantes, insistindo na preservação de
algumas práticas tradicionais, utilizando-se da memorização de conteúdos, reprodução de
textos e cópias, não cumprindo, muitas vezes, um papel importante: estabelecer uma
conexão com a realidade, ou seja, o contexto dos estudantes, para que o mesmo possa
estabelecer sua leitura de mundo, que é um dos objetivos mais importantes de todas as
áreas e também, da escola como um todo, pois:

A escola é aqui unanimemente responsabilizada pela tarefa de levar o
aluno a atrever-se a errar; a construir suas próprias hipóteses a respeito
do sentido do que lê e a assumir pontos de vista próprios para escrever
a respeito do que se vê, do que se sente, do que viveu, do que leu, do
que ouviu em aula, no que viu do mundo lá fora, promovendo em seus
textos um diálogo entre vida e escola, entre a disciplina e o mundo.
(NEVES, 1999, p. 11).

     É importante destacar também que este estudo foi desenvolvido por uma professora de
geografia e que seu compromisso como professora e da disciplina de geografia que, a
partir da década de 1980 se abre criticamente em seus estudos contrariando as visões
deterministas de séculos anteriores e começa a vislumbrar nas linguagens/escrita a
possibilidade de ampliação e estudo do espaço/realidade social, baseado nos três eixos
que precisam ser incluídos para a efetiva leitura de mundo, o político, o econômico e o
cultural (REICHWALD, 1998). Para que isto se efetive é preciso direcionar o olhar da
disciplina para o contexto do aluno, a fim de que faça sentido.

     Estamos ainda na escola arraigados a pensamentos e comportamentos
burocráticos e tradicionais e operando nessa mesma lógica em nossas aulas, somos
levados cotidianamente a transpormos esse mecanismo para nossas práticas, sem
analisá-los e sem nos preocuparmos com a aprendizagem, em propiciar o
desenvolvimento da cultura, do emocional, a leitura e escrita para a vida. Caímos no
conformismo, no comportamento operário, fabril, como destaca Kaercher (1999b, p.
79):
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A educação não pode servir apenas como correia de transmissão da
economia, isto é um reducionismo, um “realismo cínico”, típico da
ideologia liberal que tudo reduz ao econômico, ainda que sob nomes
pomposos como “globalização”, “modernização”, “competitividade”, etc.
Esse reducionismo muitas vezes se traduz mo nosso senso comum:
“sempre foi assim”, “eles só prestam atenção se cair na prova”, “só
fazem se vale nota”, “essa é a geografia do vestibular”, etc.

     Pensando na prática do fazer diário buscando construir junto aos alunos
aprendizagens significativas[1] na disciplina de geografia (de forma crítica) e nas outras
áreas do conhecimento, através de práticas de leitura e escrita em portfólios que
possibilitam os multiletramentos geográficos é que decidi desenvolver uma pesquisa
estabelecendo uma relação entre a geografia escolar e a área das linguagens. Acredito
na importância do ensino de geografia, considerando-a a ciência do presente, que instiga
e instrumentaliza uma análise do espaço geográfico, da leitura de mundo e por isso, ela
não deve ser encarada e nem planejada não levando em conta as outras áreas do
conhecimento, pelo contrário, devemos nos abrir para o aprofundamento de seus
conceitos, buscando um entrelaçamento multidisciplinar e não um isolamento. 

[1] Moreira (2012) nos traz uma visão detalhada sobre aprendizagem significativa, com base em
seus estudos sobre a teoria de David P. Ausubel. Nas palavras do autor, aprendizagem significativa
“é aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não
arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra,
e não-arbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum
conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende”
E ainda: “É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre
conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal e não-arbitrária.
Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos
prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva”(MOREIRA, 2012, p. 2).

     Na elaboração deste material, buscou-se contribuir de forma objetiva, para reflexões e
melhorias das práticas docentes, baseado nos resultados obtidos com a dissertação:
“Para além dos mapas: A construção de portfólios nas aulas de geografia como
possibilidade para os multiletramentos geográficos”. Este estudo tinha como questão
central: De que modo o processo da elaboração de portfólios por parte de estudantes do
Ensino Médio pode contribuir para os multiletramentos geográficos? Para isso elaborou-
se o seguinte objetivo geral: Investigar as possibilidades e desafios quanto ao uso de
portfólios no ensino de geografia a partir da análise e reflexão acerca de práticas de
multiletramentos geográficos desenvolvidas no Ensino Médio visando o aprimoramento
das mesmas.
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     Para buscar tais respostas aos questionamentos e objetivos propostos, realizou-se
pesquisa qualitativa em educação que, de acordo com os procedimentos, se constituiu
em uma pesquisa-ação educacional, realizada com nove estudantes do Ensino Médio, de
uma escola pública estadual, em movimento reflexivo em práticas de oito aulas-oficinas
promovidas por uma das autoras, em ambiente virtual do Google Meet, para discussão e
produção dos estudantes envolvendo alguns conceitos geográficos para que assim, por
meio desta e com apoio de diversas ferramentas, pudessem desenvolver uma
aprendizagem significativa[2]. 

[2] Neste sentido, parte-se da ideia de levar em conta a aprendizagem do aluno, seu contexto e
experiências para colaborarem na construção da aprendizagem. De acordo com Neto (2006, p.
119) “o ensino deve sempre encontrar ressonância na estrutura cognitiva do aluno”
estabelecendo desta forma uma relação com os novos conhecimentos com aquilo que por ele
já é conhecido.

     Todo esse processo foi devidamente registrado e analisado e, visando responder a
questionamentos efetivados durante e após as aulas efetivadas, alguns recortes
significativos da produção, assim como fragmentos do levantamento bibliográfico e
conceitual sobre multiletramentos, aulas tipo oficinas e portfólios que também serão
apresentados neste material.

   Por representar um processo reflexivo vivido, constituindo-se como portfólio formativo
de uma professora pesquisadora, o texto apresentará tempos verbais que veiculam entre
a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural.
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Portfólio?
O que é

     Para responder esta pergunta, iniciei uma pesquisa por referenciais trazendo autores
que procuravam conceituar portfólio assim como sua importância, contribuindo para o seu
entendimento através de múltiplas perspectivas, e o meu entendimento como professora
e também como pesquisadora de como se constitui esta ferramenta, trazendo também na
sequência deste portfólio, o provável potencial deste instrumento e suas contribuições
para os multiletramentos geográficos.

SHORES; GRACE

“[...] uma coleção de itens que revela, conforme o

tempo passa, os diferentes aspectos do

crescimento e do desenvolvimento de cada

criança” (SHORES; GRACE, 2001, p. 43). ´

     Referenciais teóricos da pesquisa:

VILLAS BOAS

“[...] uma coleção de suas produções, as quais

apresentam as evidências de sua aprendizagem. É

organizado por ele próprio para que ele e o

professor, em conjunto, possam acompanhar o seu

progresso” (VILLAS BOAS 2001, p. 207 apud

VILLAS BOAS, 2004, p. 38).

BONA

Um instrumento que busca refletir a união entre o

processo e o resultado, como uma produção

intelectual, relativamente curta, que demonstra o

estudante como sujeito reflexivo e construtor da

sua aprendizagem. Mas o portfólio não é apenas

uma pasta onde “joga tudo lá dentro”, pois é um
“trabalho” de compilação feito pelo estudante,

segundo entenda ser relevante, ou os melhores

resultados, após um processo de reflexão/análise

crítica e fundamentação, conforme seu

amadurecimento (BONA, 2010, p. 39)

1.
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PERNIGOTTI ET AL

“Trata-se do registro da trajetória de aprendizagem

do aluno” e ao ampliarem as discussões sobre o

mesmo consideram que “[...] nele o aluno vai,

diariamente, acumulando dados, tanto no que se

refere a textos, documentos, registros de atividades

e ações, como também impressões, dúvidas, certezas,

relações feitas com outras situações vividas ou

imaginadas, na escola ou fora dela” (PERNIGOTTI ET

AL. 2000, s.p., grifo das autoras).

GOES

“registro das principais vivências do aluno, do

professor e/ou da escola, com observações e

comentários acerca de cada experiência, as quais

contextualizam e germinam uma reflexão acerca dos

avanços e dos percalços vivenciados no processo

educativo” (GOES, 2004, P. 27)

Fonte: A autora a partir dos referenciais da dissertação (2021)

     Acredito que neste processo os portfólios atuam como instrumentos promotores da
comunicação escrita, na medida em que convidam o sujeito a fazer interlocução sobre o
que vê em aula e o chama, convida, a uma narrativa de si.

     Compreendo que este instrumento vai além de uma pasta, ou conjunto de trabalhos de
estudantes, pois considero que todo o material selecionado para estar ali, fora analisado
previamente de maneira analítica pelos mesmos, promovendo reflexões acerca do seu
processo de aprendizado, através de suas narrativas que constituem a troca de
comunicação entre professor e aluno, gerando desequilíbrios, dúvidas, certezas, atribuindo
sentido para seu aprendizado.
   A ideia principal deste instrumento é justamente buscar uma vinculação dos diferentes
contextos, realidades, cultura, com o conteúdo trabalhado em sala de aula. Ele oportuniza,
o autor, no caso o estudante, pensar sobre o que aprendeu e como aprendeu. No momento
em que ele consegue relacionar e perceber que o saber escolar está entrelaçado com sua
realidade e que consegue utilizar esses conhecimentos para compreendê-la obtém-se, um
entendimento maior a respeito da importância deste instrumento.

     Realizar práticas escolares que são intermediadas por portfólios devem valorizar as
experiências vividas pelos alunos fora da escola, dando sentido à sua aprendizagem. “É a
escola conectada as práticas sociais” (VILLAS BOAS, 2004, p. 42). O que corrobora com as
práticas que visam os letramentos assim como o multiletramento geográfico.
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Essa proposta considera os
portfólios de aprendizagem de
Shores e Grace (2001) que se constitui
como um portfólio construído pelo
estudante, com suas
coleções/produções, anotações,
reflexões, avaliações, ou seja, preveem
a troca entre professor e aluno.

2. Como construir portfólios com estudantes? 

Quais elementos podem constituir um portfólio?

     Para construirmos portfólios durante as oficinas foi necessário apresentar uma
proposta para os estudantes de concepção de portfólio, uma espécie de roteiro ou
orientação para dialogarmos debruçados sobre aquela proposta como seria constituído o
portfólio durante o processo de pesquisa. Para isso construí um roteiro inicial, partindo
das minhas experiências com esta ferramenta em anos anteriores e com base nos
estudos de BONA (2010) e VILLAS BOAS (2004). 

    A partir deste roteiro os alunos poderiam usar sua criatividade, assim como a
liberdade para comporem em seus próprios materiais, pois acredita-se que o portfólio
deva ser um lugar de reflexão e criação, onde parte-se do que já fora construído, para
novas reflexões e novas construções.

     No próximo capítulo, trago o roteiro utilizado para a construção do portfólio nessa
pesquisa. Dependendo da necessidade do professor e dos alunos, os portfólios podem
ter seções diferentes ou ter uma constituição mais simplificada para o processo inicial da
escrita.
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3. Roteiro para a construção do

Portfólio
Dentre as principais orientações, destaco:

a)  O portfólio será acompanhado semanalmente após a realização das
aulas-oficinas;
b)  O portfólio pode ser confeccionado de diversas formas, entre elas:
caderno      artesanal, pasta com divisórias/folhas, documentos
compartilhados do Google (Power Point, Word), documentos criados em
sites como o Canva ou em formato de webfólio (blog ou site).
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O portfólio contará com uma estrutura básica contendo:

1. Introdução: Deve apresentar o que é um portfólio de geografia (com
as tuas palavras) tentando explicar para o leitor o que ele vai
encontrar nesse material, contextualizando seu propósito e objetivos,
assim como a quem pertence o mesmo (descrição pessoal).

2. Sumário: Itens que serão desenvolvidos no portfólio (opcional)

3. Evidência: São a união entre materiais/itens escolhidos por você e
suas reflexões, que servem para demonstrar o seu
aprendizado/desenvolvimento em geografia. Cada material escolhido
deve conter um texto/análise reflexivo que explique o porquê desta
escolha, ou seja, deve ser contextualizado/integrado estabelecendo
neste texto uma reflexão sobre o entendimento do item, sua
correspondência com as atividades/aulas, com as experiências vividas em
sua realidade ou estabelecendo conexões com diferentes conceitos ou
conteúdos (interdisciplinar).

4. As evidências devem ser variadas, diversifique-as, levando em conta
seus gostos, estilos... Para isso, trago algumas ideias para despertar a
criatividade em vocês: Imagens, mapas, filmes, gráficos, mapa mental, 



charges, tabela, infográfico, resolução de exercícios da aula,
reportagens, textos explicativos, publicações de redes sociais, memes,
fotos, músicas...

5. Relatório: Construção de um texto integral sem divisão que consiste
num aprofundamento e análise das aulas, contendo: Introdução,
descrição das aulas, aprofundamento de um assunto que mais te chamou
a atenção (com citação), e avaliação: análise do processo de construção
do portfólio e sua colaboração enquanto participante deste processo
(uma reflexão voltada para suas atitudes, contribuições) e incluir nesta
parte uma avaliação do processo de forma crítica (metodologia,
dificuldades na construção do portfólio, facilidades), pensando no que
esta experiência contribuiu em sua postura como estudante; como estas
atividades (Portfólio+oficinas) foram importantes, e de que forma, para
a sua aprendizagem de conceitos em geografia. Traga também, se
possível, pontos relevantes do processo que você acredita que devem
ser discutidos aqui: opiniões, sugestões, recados, entre outros.

6. Não se esqueça de colocar as referências utilizadas no relatório e
nas evidências. Podem ser todas no final do portfólio.
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Lembre-se
O portfólio deve ser um lugar de reflexão e criação, onde partimos
do que já foi construído, para reflexão e novas construções!
Mantenha seu material organizado, com capricho, letra legível;
Liberte sua criatividade e tente diversificar seus modos de
organização, layout e materiais;
Esse material é seu, coloque sua identidade nele!
Escreva com coerência, coesão e clareza, respeitando as normas
gramaticais;

 

Você pode deixar recados no seu portfólio quantas vezes achar
necessário, assim como criar um espaço para trocar conversas comigo, uma
espécie de “caixa de diálogo” ao final de cada evidência!



Pesquisa Ação Educacional?
4. O que é

    Buscando responder este questionamento, dialoguei com diversos autores. A
pesquisa ação significa um importante método no meio educacional, pois possibilita
conferir à sala de aula a sua real importância e função, um espaço de vivências, troca de
informações, conhecimento, problematizando este espaço continuamente. 

Para Thiollent (2011, p. 20) podemos
estabelecer que pesquisa-ação é: 
[...] um tipo de pesquisa social com base
empírica que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo e no qual os
pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo.

     Também sob essa perspectiva, Thiollent (2011, p. 8) aborda a questão do método na
pesquisa-ação e os importantes papéis de que os participantes/coparticipes e
pesquisadores devem assumir.

De passagem, nota-se que a pesquisa-ação
pode ser concebida como método, isto quer
dizer um caminho ou um conjunto de
procedimentos para interligar conhecimento e
ação, ou extrair da ação novos conhecimentos.
Do lado dos pesquisadores, trata-se de formular
conceitos, buscar informações sobre situações;
do lado dos atores, a questão remete à
disposição a agir, a aprender, a transformar, a
melhorar etc. (Grifo do autor)
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     De acordo com Tripp (2005, p. 446) “Planeja-se, implementa-se, descreve-se e
avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do
processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação”.Para tanto,
baseado nesta concepção do autor, temos a metodologia ilustrada na figura abaixo, que
basicamente representa um esquema do ciclo básico para a realização de uma
pesquisa-ação, os possíveis caminhos do pesquisador durante sua ação.

Planejar Agir

Monitorar

Descrever

Representação das fases do ciclo básico da investigação-ação

Avaliar

Ação - Investigação - Reflexão

Fonte: Autora, adaptado de Tripp (2005 p. 446)

 
O ciclo representado pela se constitui neste estudo, como um movimento
que inicia no planejamento das ações/oficinas que foram realizadas com
os estudantes, para que, no desenrolar destas ações acontecessem
processos de monitoria, descrição dos efeitos desta prática, que
contribuíram para o processo analítico e reflexivo de avaliação, para
que assim pudessem gerar as modificações necessárias para um
replanejar de ações, sempre que necessário.
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     Observa-se também como característica relevante deste método sua flexibilidade e
caráter mutável, desde seu planejamento até a investigação/prática. Tripp (2005, p. 459)
destaca esse dinamismo, pois para o autor, neste tipo de pesquisa “[...] não se pode
especificar os tópicos sobre os quais se trabalhará, pois esses surgirão da análise da
situação e serão selecionados pelos participantes”. Cada etapa deste processo ao se
constituir, provoca reflexões nos envolvidos pela ação, gerando uma necessidade de
repensar a prática a partir do resultado de cada etapa concluída. 

O planejamento de uma pesquisa-
ação é muito flexível.
Contrariamente a outros tipos de
pesquisa, não segue uma série de
fases rigidamente ordenadas. Há
sempre um vaivém entre várias
preocupações a serem adaptadas em
função das circunstâncias e da
dinâmica interna do grupo de
pesquisadores no seu relacionamento
com a situação investigada.
(THIOLLENT, 2011 p. 55)
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Fonte: Autora, 2021

Fonte: Diário de campo da pesquisadora, 2021



     Esse processo de investigação na e sobre a ação que constitui a pesquisa-ação
educacional, foi desenvolvida mediante oito oficinas (períodos de duas horas cada), com
estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, em encontros de aulas tipo oficinas de
ensino, videoconferência por meio do Google Meet, em virtude da pandemia de Covid-19
que gerou o afastamento social e o trabalho remoto nas escolas.
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5. De que modo a prática de aulas oficinas

contribuem com a produção de portfólios?

     A escolha de oficinas como parte do processo metodológico foi importante para
pensarmos na construção de portfólios e sua contribuição para os multiletramentos
geográficos, pois, as mesmas, em sua concepção epistemológica, destacam-se como
lugar de ação, de experiências, troca de conhecimentos, vivências,reflexão, atravessados
pela possibilidade de nesses espaços resolvermos situações problemas.

     De acordo com Ander-Egg (1991, p. 10, tradução nossa) oficina é ”[...] uma forma de
ensinar e, sobretudo de aprender, mediante a realização de ‘algo’, que é realizado
conjuntamente. É um aprender fazendo em grupo”.

      Segundo Cuberes (1989, p.3 apud VIEIRA; VOLQUIND, 1996, p.11) “Oficina é um
tempo e um espaço para aprendizagem; um processo ativo de transformação recíproca
entre sujeito e objeto; um caminho com alternativas, com equilibrações que nos
aproximam progressivamente do objeto a conhecer”.

     Considera-se oficina como um espaço diferenciado do tradicional, onde ocorrem
trocas, transformações entre os sujeitos, e mudanças na relação professor e aluno e
como estas experiências podem contribuir para a construção de conhecimento do aluno,
permitindo através desta prática, um acompanhamento e participação mais efetiva do
professor no mesmo. Pois pela perspectiva das oficinas, “Cabe ao professor promover o
espaço para a discussão, permitindo que ocorram as rupturas e novas construções. O
professor deve saber intervir nos debates, propondo reflexões e, até mesmo, pausas para
que outras construções possam acontecer” (VIEIRA; VOLQUIND, 1996, p. 17).

      Nesta pesquisa tentou-se integrar as instâncias, docência x investigação x prática em
um projeto de trabalho como postula Ander-Egg (1991), pois na pesquisa-ação e também
em práticas baseadas na construção de portfólios, necessita-se a todo o momento de
uma reflexão teórica sobre a ação, assim como uma investigação prévia para conhecer e
levar em conta os problemas e lacunas de aprendizagem dos alunos, por exemplo,
podendo ser modificada ao longo do processo para melhorar a prática. Nas oficinas,
assim como o método deste trabalho, se vislumbra a todo o momento a reflexão sobre a
ação.

     Com base nestes estudos, e as reflexões geradas a cada aula, surgiram muitos
questionamentos sobre o processo. Entre eles:
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Partindo dos estudos conceituais, todas as
aulas obedeceram aos requisitos/etapas
que constituem oficinas?Em quais
momentos isso era perceptível?

     Não! 
   Em algumas aulas percebi certa insegurança e os alunos se mostravam bastante
inquietos.

    Em algumas aulas percebi que falei bastante e que praticamente não fui interrompida.
Não se caracterizando a meu ver como uma aula oficina, mas sim, como uma aula
expositiva, o que me chamou bastante atenção e exigiria algumas mudanças para os
próximos planejamentos. Diante disto, resgato anotações do pós-aula, realizadas em meu
diário de campo:

 

Aula via 
  MEET

     Em alguns momentos me dei conta de que estava assumindo um comportamento
recorrente em minha prática em sala de aula: sempre me preocupar em preencher a
maior parte do tempo da aula com explanações sobre as temáticas, preocupada em
cumprir a lista de conteúdos mínimos previstos para cada trimestre.
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E quanto aos meets?
Consequências do ensino remoto
para o processo.

     Devido a pandemia a prática de aulas através do ensino remoto fez parte da realidade
das escolas onde atuo. Para isso utilizamos o Google Meet como ferramenta que
proporcionou essa interação professor e estudantes. Os principais desafios desse novo
meio foram a adaptação ao novo formato de sala de aula, onde nós professores
dificilmente tínhamos uma visão geral da turma, quantos realmente estavam ali presentes
por trás de suas câmeras, muitas vezes fechadas, assim como a adaptação das
atividades que seriam feitas no presencial para o virtual, nos fazendo repensar a todo
momento nossas práticas e maneiras de estimularmos a participação dos estudantes.
Também é preciso salientar a superação e os aprendizados para lidar com essa
ferramenta, bem como outros aplicativos que contribuíram para o desenvolvimento das
práticas, como o Google Jamboard e a construção de podcasts.

     Durante as aulas oficinas em muitos momentos a câmera de alguns estudantes estava
desligada e esse comportamento foi recorrente. Em algumas aulas, além deste fato,
percebi uma participação bem pequena por parte de alguns, então reforçava que para a
oficina se consolidar e cumprir o seu papel de desestabilização e reflexão, para o próximo
encontro eles deveriam se esforçar para dialogar mais com o grupo, deixando de lado
uma possível vergonha de questionar ou se expressar, bem como, deixarem de me
enxergar como a professora de Geografia da Escola, que muitas vezes monopolizou o
discurso, tornando o desenvolvimento da aula maçante, ou porque não, cômodo para
alguns, colocando os alunos na posição de meros espectadores.  Acredito que a falta de
expressão de alguns poderia estar relacionada ao fato de a oficina ser composta por
estudantes de diferentes turmas, inibindo assim, alguns em certos momentos.

     Neste processo estávamos vivenciando uma nova metodologia, em um novo espaço,
o que de acordo com Teixeira e Nascimento (2021) difere entre outros aspectos é que o
uso das tecnologias, no caso aqui uma sala de aula virtual, por meio de plataforma, tende
a fascinar os estudantes fazendo com que nós professores nos adaptemos a essa nova
realidade e compreendamos que não somos, através do alcance e acesso das
informações, os únicos transmissores de informações, mas sim é nosso papel mediar
esse momento de aprendizagem, por intermédio desse novo ambiente, o virtual,
contribuindo para um estudante cada vez mais protagonista de sua aprendizagem.
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     Entendo, com base no arcabouço teórico desenvolvido para esta pesquisa, que este
movimento, as oficinas, preveem uma série de etapas que os auxiliaria para produzirem
suas reflexões, forneceriam os gatilhos, logo, essa participação deveria se fazer mais
efetiva, possibilitando os momentos de troca necessários entre pesquisadora/professora e
estudantes, mas estavam em um outro ambiente com colegas diferentes de seu dia a dia
enquanto turma, e isso precisa ser levado em consideração nesse processo.

 

E nos meets, em que não se
constituíram enquanto oficinas,
quais foram as minhas estratégias
para os próximos encontros?

     Assim que a aula acabava ocorria o processo de problematização sobre como eu
poderia solucionar a falta de participação e de engajamento de alguns estudantes,
repensando assim a modificação dos meus de métodos e os encontros (duração, turno
realizado) para uma participação mais efetiva. Sempre questionava-os sobre qual melhor
horário para os encontros, tentando encontrar um momento que fosse satisfatório para a
maioria.

     Após as aulas eu tomava algumas decisões para a próxima, buscando instigá-los a
participarem ativamente, sem receio, colaborando com as discussões do grupo. Para isso
utilizei alguns recursos para provocá-los, desestabilizá-los, destacando o caráter
multimodal dos mesmos, levando em conta um planejamento pelo viés dos
multiletramentos.

     Abaixo, trago uma lista de possibilidades para explorar e viabilizar os multiletramentos
geográficos, utilizados nas aulas oficinas, também estimulando a criatividade dos
estudantes em seus portfólios:

 Podcasts[3], que foram chamados de portcas[4] em nossas oficinas, com narrativas
que traziam aportes de textos jornalísticos, ou trechos de livros;

[3] Tutorial para criar seu podcast, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rRPU42zctCg
[4] Uma brincadeira com o termo original, onde troquei a sílaba “pod,”, por “port” em referência aos
portfólios.

Uso de imagens;

Fonte: https://lufthansacc.com/blog/os-5-mais-famosos-trens-de-alta-velocidade-na-europa/
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Confecção de jamboard coletivos em tempo real durante a aula;

O Google Jamboard é um quadro branco digital inteligente que pode ser
editado de forma colaborativa com outras pessoas e acessado de qualquer
lugar com internet. Trata-se de mais uma das ferramentas oferecidas pelo
G Suite for Education, que traz para a sala de aula possibilidades, como:
armazenamento de todo conteúdo em nuvem, sincronização com outros
aplicativos, diversidade de formatos para transmissão do conhecimento,
dentre outros. 

Tutorial de como utilizar o

jamboard:

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?

v=D0OIrHUMmhQ
Fonte: Autora (2021)

Disponível em: https://getedu.com.br/2021/01/31/google-jamboard-o-quadro-interativo-

para-a-sua-sala-de-aula/. Acesso em: 13 Out. 2021.
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Memes;

Vídeos;

 Na atualidade, o termo “meme” caracteriza o nome dado a
um gênero discursivo digital, concretizado por meio de
textos típicos da internet, marcados, em síntese, pela
sobreposição de frases a imagens extraídas de diferentes
contextos (filmes, programas de TV, fotografias, etc.),
gerando um efeito de humor que lhes é característico, o
qual pode ser permeado, por vezes, por uma tonalidade
crítica, irônica, ácida, satírica ou sarcástica (SIMM;
JUNIOR; PINHO; NANTES, 2020 p. 153). 

Fonte: Meme produzido por

um estudante [5] (2021).

[5] A pesquisa atendeu as exigências do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade. Os
estudantes autorizaram em Termo de Consentimento Livre Esclarecido a divulgação de imagens.

Música;
Textos jornalísticos;
Utilização de QR Codes; (recurso multimídia cada vez mais presente no nosso dia

a dia);

Fonte: Portfólio de uma estudante (2021)

Mapas;

Infográficos;

Disponível em: https://getedu.com.br/2021/01/31/google-jamboard-o-

quadro-interativo-para-a-sua-sala-de-aula/. Acesso em: 13 Out. 2021.
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Charges;

Fonte: http://www.arionaurocartuns.com.br/2016/04/

Mapas mentais;

Google Earth;

O Google Earth é um aplicativo de mapas em três dimensões mantido pelo gigante das
buscas. Ele permite passear virtualmente por qualquer lugar do planeta, graças às
imagens capturadas por satélite. O programa traz a integração valiosa com o Street View
(recursos que permitem andar por ruas) e o Google Maps e pode ser utilizado online e
offline. Alguns locais têm imagens de satélite muito recentes, enquanto que a imagem de
outras localidades é de cinco ou dez anos atrás. Porém, mesmo que a atualização do
software não seja homogênea, ele é uma boa alternativa de conhecer outros lugares. 

Disponível em: https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-earth.html. Acesso em: 13 Out. 2021.

     Levando em conta a prática de oficinas, portfólios e multiletramentos geográficos, é
importante ressaltar o papel do professor para conciliar o debate reflexivo, diagnóstico,
viabilizando a troca de experiências entre os participantes, levando em conta seus
contextos, sua cultura, suas vivências, para que esses elementos conjugados provoquem
nos alunos uma apropriação dos conceitos, aqui no caso, geográficos.

     Sob esta perspectiva fica claro que o aprender fazendo coletivamente é o pressuposto
fundamental de tal proposta. A construção da mesma deve ocorrer de forma coletiva, na
investigação, passando pela ação, e na reflexão, provocada por esse processo, por esse
movimento, ou seja, em todas as suas etapas.

    Villas Boas (2004) também ressalta o fazer coletivo e o papel do professor na mediação
para a possibilidade de criação do processo reflexivo dos estudantes, saber conduzir este
processo durante a aula, de forma coletiva e participativa, contribuirá de forma efetiva na
produção dos portfólios dos estudantes.

     Após a prática das aulas oficinas me sinto motivada a rever meu planejamento em sala
de aula e propiciar mais momentos reflexivos, espaços de resolução de situações
problemas e não somente em momentos avaliativos. São nestes espaços que as dúvidas
surgem e podemos elucidar alguns pontos diferentes do que trabalhamos em aula,
ampliando o leque de possibilidades, promovendo um estudo interdisciplinar, aumentando
desse modo o referencial conceitual dos estudantes. 22
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Multiletramentos?
6. O que são

     Diante dos avanços tecnológicos e seu poder de transformação das relações sociais e
culturais que constituem as práticas sociais hoje, e, considerando a escola, como sendo
uma importante instituição social, e como tal sensível (e muitas vezes resistente) a essas
mudanças, fez-se necessário, para um grupo de pesquisadores sobre letramentos,
reunidos em 1996, nos Estados Unidos da América, denominado Grupo Nova Londres
(GNL), enfatizar a importância da promoção de discussões no âmbito escolar sobre como
tais mudanças e suas consequências mais promissoras, as Novas Tecnologias da
Informação e Comunicação (NTDICs) tornaram-se realidade no dia a dia do fazer escolar,
demonstrando também uma preocupação principalmente com conflitos culturais
emergentes entre os jovens, como a intolerância e ressaltavam a urgência dos espaços
escolares promoverem debates sobre estes temas (ROJO, 2012a). Para tanto:

[...] o GNL apontava o para o fato de que essa juventude – nossos
alunos - contava já há quinze anos com outras ferramentas de acesso
à comunicação e à informação e de agência social, que acarretavam
novos letramentos, de caráter multimodal ou multissemiótico. Para
abranger esses dois “multi” – a multiculturalidade característica das
sociedades globalizadas e a multimodalidade dos textos por meio dos
quais a multiculturalidade se comunica e informa, o grupo cunhou um
termo ou conceito novo: multiletramentos (ROJO, 2012a, p.12-13, grifo
da autora).

     Rojo (2012b) a partir dessas discussões versa sobre a pedagogia dos
multiletramentos e sugere para isso que:

Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente
envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e de
informação (“novos letramentos”), mas caracteriza-se como um
trabalho que parte das culturas de referência do alunado (popular,
local, de massa) e de gêneros, mídias e linguagens por eles
conhecidos, para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e
democrático – que envolva agência – de textos/discursos que
ampliem o repertório cultural, na direção de outros letramentos,
valorizados (como é o caso dos trabalhos com hiper e nanocontos) ou
desvalorizados (como é o caso do trabalho com picho) (ROJO,
2012b, p. 8)

     E ainda traz, em sua obra: Letramentos, mídias, linguagens, uma visão mais abrangente
do conceito de multiletramentos:
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Multiletramentos é, portanto, um conceito bifronte: aponta, a um só
tempo, para a diversidade cultural das populações em êxodo e para
a diversidade de linguagens dos textos contemporâneos, o que vai
implicar, é claro, uma explosão multiplicativa dos letramentos, que se
tornam multiletramentos, isto é, letramentos em múltiplas culturas e
em múltiplas linguagens (imagens estáticas e em movimento,
música, dança e gesto, linguagem verbal oral e escrita etc.) (ROJO;
MOURA, 2019, p. 20).

  Transgredir velhas práticas metodológicas escolares seria um dos pressupostos
apontados como um início, um ponto de partida, voltando-se sempre para a realidade do
alunado no fazer diário, apropriando-se assim, das tecnologias a favor da aprendizagem,
partindo do interesse dos estudantes, pois os mesmos têm um amplo acesso a uma gama
de textos multissemióticos, que acabam muitas vezes sendo desvalorizados nos espaços
escolares, quando se tem a propensão de enaltecer somente textos produzidos na e para
a escola, obedecendo a certo padrão cultural imposto aos estudantes.

     Assim, Alves (2016 apud SANTOS; KARWOSKI, 2018, p. 173) ressalta que “Construir
um sentido diferenciado para as tecnologias digitais e da web nos espaços escolares
requer uma mudança de papel dos professores e dos alunos, permitindo que esses
sujeitos do processo de ensinar e aprender sejam atores e autores das suas trajetórias de
aprendizagem”. É preciso que haja perspicácia, ou porque não dizer, responsabilidade
sobre a questão das NTDICs e seus usos em sala de aula. A tecnologia e seus
multimodos devem servir para criar momentos que favoreçam a problematização, a
reflexão a partir das mesmas e não para simplificar sua utilização como distração ou sem
estar ciente de quais objetivos pretende-se alcançar a partir da contextualização do seu
uso em sala de aula.

     Práticas com vistas ao multiletramento se baseiam em ações colaborativas e de troca
de conhecimentos, em que o professor deve estimular o estudante a pensar e construir
seu conhecimento. Para Santos e Karwoski (2018) deve haver uma reflexão sobre a práxis
buscando a inovação, através de uma prática interacionista, onde se deixa de transmitir
conteúdos e passa-se a estimular e moderar reflexões.

  Com a intenção de que isso possa efetivamente acontecer, alguns processos
metodológicos devem ser ampliados e transformados, de modo a contribuir para que
ocorram tais práticas de multiletramento, ao mesmo tempo, sempre que necessário,
promover a inserção das tecnologias e culturas digitais que permeiam o dia a dia dos
estudantes. Para Rojo (2012b, p. 8):
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[...] trabalhar com os multiletramentos partindo das culturas de
referência do alunado implica a imersão em letramentos críticos que
requerem análise, critérios, conceitos, uma metalinguagem, para
chegar a propostas de produção transformada, redesenhada, que
implicam agência por parte do alunado.

   A autora versa sobre a importância de partir do contexto (cultura local) para a
problematização. Vivenciam-se ainda realidades em que a escola está inserida, muitas
vezes, em comunidades violentas, controlada por redes de tráfico, permeadas por
disputas entre facções, e ao mesmo tempo têm de lidar com os problemas sociais
variados, dentro do espaço escolar desde questões familiares, bullying, homofobia,
racismo, entre outros, que devem ser discutidos dentro da sala de aula gerando
questionamentos necessários para a construção de uma educação crítica e reflexiva que
contribuirá para o entendimento de suas realidades.

     Isso pode ser possível através da incorporação de práticas que trabalham pelo viés dos
multiletramentos, pois as múltiplas linguagens buscam neste sentido ampliar o repertório
crítico, enriquecer o debate em sala, através do uso das NTDICs que possibilitam uma
variada gama de textos/linguagens e contribuindo para alicerçar os mais variados
letramentos como o geográfico, por exemplo.

     Maciel (2019) destaca, após uma pesquisa realizada a partir dos estudos do GNL, três
elementos que objetivamente compõem o multiletramento. São eles: Multilinguismo,
Multiculturalismo e Multimodalidade, que serão explanados e exemplificados no quadro
abaixo: Elementos dos Multiletramentos

Características

Nesse sentido a autora traz a ideia de colaboração na

produção e participação destes novos espaços. Parte-se

da ideia de que hoje é possível e imprescindível uma

interação entre os interlocutores e não uma posição

passiva de quem recebe a informação. Hoje, tornam-se

sujeitos da construção das mesmas, segundo a autora

“depende de nossas ações enquanto usuários (e não

receptores ou espectadores)”, com isso, pode-se afirmar

que esse movimento traz à tona e oportuniza 

Considerações

a) eles são

interativos; mais que

isso, colaborativos;
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a autoria dos sujeitos envolvidos. Os diálogos criados e

fomentados por esses novos recursos interativos e

colaborativos permitem ir além de uma interatividade

entre sujeitos, bem como trocas culturais, o conhecimento

de novas realidades diferentes das suas que enriquecem o

aprendizado e possibilitam janelas para o mundo.

b) eles fraturam e

transgridem as

relações de poder

estabelecidas, em

especial as relações

de propriedade (das

máquinas, das

ferramentas, das

ideias, dos textos

[verbais ou não]);

Se antes os estudantes, bem como a sociedade como um

todo era influenciada e passiva diante das fontes de

comunicação midiáticas dominantes em certo período

histórico, hoje com o advento da internet e suas

diferentes plataformas/aplicativos, possibilita a

multiplicidade de informação, construção e colaboração

textual, fazendo com que seja possível aplicar um

“filtro” naquilo que se mostra ser mais interessante ou

que venha ao encontro do que se pensa, dando a

liberdade de pensamento e criticidade para tal. Esse

novo espaço torna a comunicação e as relações sociais

mais democráticas, dinâmicas transformando os sujeitos

em agentes ativos, conectados e também responsáveis

por produzir novas informações nesse novo espaço/meio.

Desse modo, também é preciso repensar a questão dos

direitos de propriedade intelectual e como isso se dá

atualmente diante de tantas mudanças de apropriações

de ideias, imagens e textos.

c) eles são híbridos,

fronteiriços, mestiços

(de linguagens, modos,

mídias e culturas)

A escola pode ser um promotor que possibilita a

interação entre textos híbridos, múltiplas culturas na

tentativa de criar espaços de discussões que primam

pela não homogeneização e padronização global,

voltando-se para a importância da diversidade de

culturas e particularidades advindas das mesmas e

como essas diferentes visões devem ser incorporadas

as práticas cotidianas do fazer escolar que devem

aliar as práticas de leitura e escrita às questões

sociais de seu entorno, como também a visão de mundo

dos estudantes, contribuindo para que ele consiga

estabelecer tais conexões.

Fonte: Maciel (2019, p. 39-40)
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    Voltando-se para a realidade escolar, os multiletramentos criaram um novo tipo de leitor:
aquele que mescla na sua realidade a leitura virtual, e física que hoje são permeadas de
links, códigos para acesso a informações virtuais, hiperlinks, sons, imagens e que
possibilitam a conexão entre os “dois mundos” ou diferentes espaços ao mesmo tempo,
tornando as práticas relacionadas à leitura, ou sua demanda, muito mais volátil e
instantânea, abrindo um leque de possibilidades, descobertas e trocas culturais que vão
além muitas vezes do que fora proposto pelo professor. Isso deve ser encarado como algo
positivo no processo de aprendizagem e não como um inimigo a ser combatido. É preciso
estar consciente e aproveitar este amplo acesso ao mundo da leitura e escrita e
trabalharmos na construção de sentido destes textos em diferentes gêneros.

    Com o surgimento de novas formas de produção e disseminação de textos que se
comunicam através de multimodalidades, permeadas por aspectos semióticos, exigiu-se
um novo entendimento de quão complexos e ricos podem ocorrer os processo de
letramento, sendo necessária uma diversidade dos mesmos para que sirva como aporte a
compreensão e assim uma reflexão sobre um texto multimodal. Isto se faz necessário
atualmente, pois, segundo Xavier (2019, p. 40) “As nossas ações sociais estão imersas
em um mundo multissemiótico, em que o sujeito multiletrado utiliza o sistema linguístico
que se configura como um dos modos de textos que consolidam essas práticas sociais”.

     Atualmente com a vasta gama de recursos e plataformas disponíveis, é notório que
práticas de leitura e escrita levando em conta a multimodalidade dos diversos gêneros,
precisam considerar como as mesmas trazem uma amplitude e possibilidades a partir das
diferentes perspectivas dos sujeitos (seus contextos) de interpretação e também de
construção de conhecimento. Cada sujeito é constituído por diferentes experiências e as
interpreta de forma diferente também os diversos gêneros, de acordo com as
particularidades de suas vivências e saberes prévios.       Esse é o papel do professor,
mediar, oportunizar esses momentos, descortinar estas novas possibilidades aproximando
a realidade tecnológica (múltipla) à realidade escolar, como sendo, parafraseando Kleiman
(2014) “um agente do letramento”.

     É importante ressaltar que trabalhar com textos multissemióticos ou multimodais[7]
exigem um novo olhar ou até novas habilidades, pois eles se comunicam através de
imagens, sons, tabelas, infográficos e conseguem desta maneira, emitir as mensagens
necessárias para que a atribuição de sentido aconteça.

[6] Rojo e Moura (2019) em sua obra sobre Letramentos, Mídias e Linguagens apontam para
mudanças significativas na escrita, destacando os anos de 1990 como um marco dessa
transformação, onde foi possível perceber uma transformação para o formato digital dos textos “devido
às mudanças das mídias, permitindo assim que todas as linguagens (imagens estáticas e em
movimento, sons e música, vídeos de performances e danças, texto escrito e oral) se misturem em um
mesmo artefato, que continuamos a chamar de texto, agora adjetivado como multissemiótico ou
multimodal”. (ROJO; MOURA, 2019, p. 11). 27



     Rojo (2012a) apresenta a ideia dos movimentos pedagógicos constituídos a partir do
GNL para que se coloque em prática a pedagogia dos multiletramentos, baseado em
metas instituídas anteriormente pelo grupo. São eles: “prática situada; instrução aberta;
enquadramento crítico; prática transformada” (ROJO, 2012a, p.29-30). A autora tece
algumas elucubrações a respeito de cada movimento descrito, relacionando-os e
exemplificando-os com as possíveis práticas. Por exemplo, prática situada se constitui
enquanto um projeto de inserção da cultura dos alunos, assim como, dos gêneros e
designs[7] disponíveis relacionando-os, interligando-os com outras realidades, espaços
etc. Desse modo seria possível exercer uma instrução aberta, analisando
sistematicamente as práticas vivenciadas através dos gêneros e designs familiares do
alunado, bem como sua recepção e produção. O enquadramento crítico seria o ponto de
partida que possibilita interpretar os diferentes contextos sociais e culturais onde circulam
e são produzidos esses designs e enunciados. Todos esses movimentos possibilitam uma
prática transformadora, em que se pode recepcionar o que já foi produzido utilizando-se
assim, de outros modos ou criar novos enunciados.

[7] Segundo Kalantzis; Cope e Pinheiro (2020, p.172-173), podemos conceituar design como: “um
padrão de significado e também um processo de construção de significado”. E ainda complementam
o termo como sendo “padrões de significado disponíveis para nós na forma de nossa herança cultural
e ambiental, que se traduzem em convenções de linguagem, imagens, sons, gestos, toques e
espaço”.

     Versando a partir da realidade escolar existe uma resistência muito grande por parte da
escola e de alguns professores, por exemplo, com a questão do celular em sala de aula,
como utilizá-lo, como o mesmo não se mostrar mais uma fonte de distração para o
aprendizado. Ainda está arraigada na cultura escolar a valorização da cultura impressa,
neste caso e principalmente na disciplina de geografia têm-se o livro didático como um
guia, quase que exclusivo, para nortear as práticas relacionadas à leitura em sala de aula.
A escola tem um papel importantíssimo na valorização de outros meios de acesso a
cultura, outros espaços (que muitas vezes só se farão presentes na vida dos alunos por
intermédio dela) assim como novas formas de garantir este acesso, através das mídias
(ROJO, 2009, p. 52).

      As questões que envolvem as mídias e os recursos tecnológicos causam certo pânico
neste meio, mas estão cada vez mais presentes e urge a necessidade de interação com
essas plataformas/espaços, ou seja, com estes novos meios que possibilitam a conexão
entre as pessoas e nos levam aos mais diversos lugares sem sairmos de casa. Uma
prática voltada aos multiletramentos traz esses elementos midiáticos multiculturais que
permeiam a vida dos estudantes para a sala de aula, buscando sempre instigar um olhar
crítico/reflexivo, despertando a autoria e autonomia por meio do contato com a pluralidade
cultural e textual que os cerca. Portanto, vislumbra-se na figura abaixo um 
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mapa mental construído partindo da visão da pesquisadora a respeito dos pressupostos
estabelecidos até este momento, buscando contemplar de maneira mais acessível os
conceitos que permeiam os multiletramentos oriundos das leituras que constituem como
base para a construção deste referencial.

Mapa mental sobre Multiletramentos

Tecnologia

Multiletramentos

Autonomia

Autoria

Interdisciplinaridade

Interação

Agência

Postura Crítica

Digital

Letramentos

Multimodalidade

Multilinguismo

Multiculturalismo

Mídia

Gêneros

Reflexão

Design

Fonte: Autora (2020)

     Diante dessas concepções parte-se do ponto em que hoje, é preciso provocar nos
alunos a curiosidade em relação aos conteúdos e também em relação ao que os alcança
(informações), por meio das mídias digitais. Para manter-se informado atualmente, é
preciso ir além de simplesmente receber, é necessário, pesquisar, investigar sua
procedência, ou seja, saber se o fato é verídico ou não.

  Nesse contexto, em entrevista[8] vinculada no YouTube (plataforma de compartilhamento
de vídeos), Rojo (2019) ao explanar sobre os multiletramentos enfatiza a ideia de
“curadoria de informação” estabelecendo para isso uma relação entre os diferentes
acessos nos diferentes tempos, quando por exemplo, relembra o predomínio da veiculação
de informação através da mídia de massa onde percebia-se um controle 

[8] Entrevista disponível na íntegra no YouTube,através do link: https://www.youtube.com/watch?
v=iDu6TvO4svU&list=WL&index=54&t=17s
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feito por agências que fiscalizavam, e controlavam as informações. Atualmente essa
curadoria se mostra fundamental, pois este controle deve ser feito de maneira crítica pelo
“curador” que está em busca de informação e precisa refletir criticamente sobre a mesma,
questionando-a devido ao seu caráter midiático e volátil. O poder de informar não é mais
privilégio exclusivo desses veículos de massa.

Entrevista do YouTube com Roxane Rojo

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=iDu6TvO4svU&list=WL&index=54&t=17s

       Nestas condições têm-se um exemplo de práticas de multiletramento, pois é urgente
ensinar nas escolas, aos estudantes, o que é, e como é ser um bom pesquisador, com
autonomia e senso crítico necessário para buscar aquilo que é essencial para sua vida,
profissão, informação, com um olhar analítico e questionador, sabendo se desvencilhar
das armadilhas hoje impostas pela desinformação.

    Reichwald (1999) corrobora com essas afirmações, pois, acredita que cabe ao
professor possibilitar o contato dos alunos com as diferentes fontes de informações e
alertando sobre os múltiplos interesses e pontos de vista presentes nas mesmas. Assim
o papel do professor é estabelecer o contraponto em sala analisando e valorizando as
mais diversas leituras dando enfoque para a criticidade e as produções escritas
construídas partindo das discussões e reflexões desse processo.
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Multiletramentos Geográficos?
7. E o que seriam os

  Para estabelecer um entrelaçamento entre a disciplina de geografia e os multiletramentos
partiu-se de ideias/concepções acerca do letramento geográfico. Ao analisar os
arcabouços teóricos que englobam os letramentos e a disciplina de geografia, engendrou-
se um conceito que leva em conta a apropriação de conceitos geográficos através dos
usos sociais da prática da leitura e escrita levando em conta as múltiplas fontes de
linguagem envolvidas nesse processo, pois dessa forma os conceitos geográficos
possibilitam o desenvolvimento (produção e interpretação) da linguagem e ao mesmo
tempo são auxiliados também pelas linguagens e suas relações com os contextos dos
estudantes. É nesse viés que Santos e Karwoski (2018, p. 177) atentam para a
importância das múltiplas fontes de linguagem, múltiplos gêneros, por exemplo, pois, para
eles,

Estas variadas fontes são denominadas multiletramento, ao qual
traduz-se como a capacidade de conceder e gerar sentidos a
mensagens multimodais,o que é fundamental para as unidades
escolares envolver este ato no cotidiano escolar [...]que aproxime as
aulas da realidade dos alunos, atendendo suas expectativas e
anseios, inserindo as NTDICS nas questões escolares adequando-se
as reais necessidades.

     A partir dessas ideias e estabelecendo uma relação com a prática, pode-se afirmar que
a geografia se constitui como uma disciplina que possui o potencial necessário para o
trabalho em sala de aula de acordo com práticas voltadas aos multiletramentos, pois seus
conceitos e aprendizagens demandam dessa pluralidade que é inerente a tais práticas. De
acordo com Reichwald (1999, p. 68):

[...] o exercício da análise geográfica tem maior competência de
aproximação à complexidade do mundo se também for plural
internamente: buscar diferentes pontos de vista para ler analiticamente
o mundo e também ser capaz de escrever sobre isso sob diferentes
aspectos. Portanto, três eixos explicativos da organização espacial
precisam estar permanentemente incluídos na leitura de mundo: a) o
político-poder associado à apropriação da natureza e ao trabalho como
gerador de pobreza/riqueza e aos papéis sociais de decisão ou
exclusão; b) o cultural – os diferentes valores e representações
advindos das diversidades étnicas, religiosas, de gênero, de classe
social, etc.; e c) o econômico – apropriação da natureza e as relações
sociais daí decorrentes.
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     O autor destaca essa pluralidade como fundamental para um trabalho com vistas à
análise crítica, levando em consideração eixos que devem ser abrangidos no processo de
construção de leitura de mundo, e que também ressaltam-se como fundamentais às
práticas multiletradas, pois as mesmas visam estabelecer o diálogo entre as múltiplas
linguagens contempladas nas mais diversas tecnologias e a multiplicidade cultural que
deve partir da realidade local, pois, “Conhecendo o espaço do nosso aluno como
expressão de valores culturais e políticos, além dos econômicos, ajuda significativamente
na construção de uma geografia mais envolvente/próxima”(REICHWALD,1999, p. 68).

     Nesta perspectiva analisando a disciplina à luz dos multiletramentos, pode-se afirmar
que a mesma propicia a aprendizagem promovendo os diversos letramentos, tais como, o
cartográfico, digital, matemático, textual, verbal, social etc., o que considera-se imbricadas
e assim constituem o processo de multiletramento.

  Assim sendo, procura-se conceituar o que se compreende[9] como

multiletramentos geográficos, como forma de apropriação dos conceitos

geográficos por meio de processos de leitura e escrita através dos diversos

suportes linguísticos, multimodais, articulados nos diferentes meios, valorizando

a multiculturalidade a partir de seu contexto social. Desse modo, os

multiletramentos geográficos, têm sua importância na constituição da

aprendizagem dos diversos conceitos geográficos, sendo abarcada a

multiplicidade das linguagens e culturas (possibilitadas pelo contato com as

diversas mídias), permitindo um rompimento dos “muros da escola”
proporcionando uma visão global da sociedade ao mesmo tempo em que se busca

compreender a sua realidade local.

[9] Construção conceitual em desenvolvimento pela pesquisadora, que não se finda nesta
pesquisa, pois não foram localizados estudos teórico-conceituais que abordassem a expressão
multiletramentos geográficos. Em levantamento de Estado do Conhecimento durante a qualificação
do mestrado, localizou-se apenas a dissertação: Cartografia Escolar, Multimodalidade e
Multiletramentos para o ensino de geografia na contemporaneidade, de Natália Lampert Batista,
defendida junto ao Programa de Pós-graduação em geografia, Área de concentração Análise
Ambiental e Dinâmica espacial, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no ano de 2019,
que utiliza o conceito de multiletramentos sob o olhar da produção cartográfica.
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8. Quais as possíveis relações entre portfólios e

multiletramentos geográficos?

   Pensando em justificar a escolha dos portfólios como possíveis promotores do
multiletramento, amparo-me nas concepções já abordadas de que o mesmo além de
promover a interação professor e aluno possibilita a construção de narrativas de si,
desenvolvendo uma postura crítica necessária para a aprendizagem dos conceitos
geográficos. Também se têm de fato que o mesmo pode beneficiar alunos com os
mais variados perfis, inclusive e principalmente “o que gosta de escrever e até o
que não gosta – porque ele pode passar a gostar, assim como pode apresentar
suas produções usando outras linguagens” (VILLAS BOAS, 2004, p. 41).

   Também elaboram-se algumas elucubrações importantes e que serão observadas
durante a pesquisa. Considerar o desenvolvimento dos conceitos geográficos pelo viés
dos multiletramentos precisa-se levar em conta, ou seja, que se considere uma proposição
que leve em conta “uma nova ética e novas estéticas” (ROJO, 2012a, p. 16). Em relação a
ética, pode-se entender as discussões que abordam direitos autorais, bem como a
flexibilização dos mesmos em função das múltiplas possibilidades de circulação e
criticidade resultantes dessa troca. Já as novas estéticas, se referem às particularidades
dos estudantes que são totalmente diferentes e enfatizando assim, seu caráter plural. 

Então seria o portfólio o lugar desta estética?

     Este instrumento possibilitaria a escolha por uma estética[10] que parta dos diferentes
valores que estão permeando as ações dos estudantes em sala e fora dela. O estudante
produz algo que parte de suas vivências, experiências, em diferentes contextos, ou seja,
ele pesquisa para criar algo e a partir disso ele cria um novo design. Partindo dos
entendimentos de práticas de multiletramentos discutidas pelo GNL entendemos que o
aluno sob a luz dos multiletramentos torna-se um “designer de significados”. O aluno
pesquisa para produzir, e a partir dessas pesquisas tem a possibilidade de ter ideias
inovadoras, atribuindo impactos ao seu design. Um designer de significados não é aquele
que repete os conteúdos, nem definições, mas inova em suas criações partindo do que já
foi construído. Para isso precisa-se trabalhar colaborativamente (ROJO, 2019).

[10] Para entendimento desta estética, parto das ideias de Rojo (2012a) em que a autora se refere
a estética como algo pessoal, como critério próprio de cada indivíduo que produz algo e que se
constituem a partir de suas vivências.
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     Segundo Rojo (2012a), em 1996 o então GNL apresentou princípios norteadores para
vislumbrar-se a uma “pedagogia dos multiletramentos” que podemos destacam-se aqui
resumidamente os pontos principais para uma pedagogia voltada ao design. Tem-se num
primeiro momento um usuário funcional, que recebe, analisa práticas, informações e
gêneros para que assim num segundo momento ele possa ser criador de sentidos, que
passa a analisar e conhecer os diferentes textos e tecnologias, para um terceiro momento,
o de analista crítico, que opera através da leitura crítica e assim seleciona o que
dependendo da qualidade, lhe interessa ou não, para sua criação e por fim o quarto
momento, o transformador, onde usa o que foi selecionado e aprendido por ele e projeta
algo novo, ou seja, um novo design (ROJO, 2012a).

  Partindo dessas concepções, que buscam estimular a consciência crítica, por intermédio
da leitura e escrita, buscando uma reflexão das mais diversas formas de expressão e
produções advindas das mídias, realidade que se apresenta, e como tal, multifacetada,
moderna, volátil, multimidiática, permeadas por diversas plataformas digitais e redes
sociais em que se encontram boa parte dos estudantes, cabe aos professores
aproveitarem essa realidade e as facilidades dos jovens a mesma, e usufruí-la por meio
de práticas de produção de portfólios (servindo-se do mesmo com um suporte linguístico),
por exemplo, como forma de promover não somente o letramento geográfico, mas
expandindo esse conceito por meio da abordagem de novos vieses (diferentes contextos,
linguagens e tecnologias), ampliando seu conceito, atribuindo um caráter multifacetado
com vistas a promover os multiletramentos geográficos.

   Ainda tentando responder ao questionamento sobre portfólios e multiletramentos
geográficos, trago um trecho do meu diário de um relato pós-aula em que identifico a
importância da construção coletiva e trocas que os portfólios propiciam e como essa
construção colabora com as práticas multiletradas.
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    Destaco também, que após algumas indagações ao grupo de estudantes sobre
conceitos ou aportes teóricos relacionados a outras áreas e tendo em vista a dificuldade
de relacionar os assuntos e contextualizá-los percebi o quanto é importante um trabalho
integrado com outras disciplinas, ou que se preocupe em desenvolver propostas
interdisciplinares com disciplinas que envolvam e desenvolvam as questões
relacionadas a linguagem, conectando, como exemplo essas duas áreas (linguagens e
humanas), através do uso das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação,
contribuindo para o enriquecimento do vocabulário, ampliação de debates, aumento de
repertório das práticas de leitura e escrita dos estudantes, possibilitadas, por exemplo,
pela construção de portfólios , como já mencionado nesta dissertação, visando práticas
multiletradas.
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De que forma desenvolver os multiletramentos

geográficos através de aulas tipo oficinas?

É hora da prática:

    Para colaborar com os estudos sobre os temas portfólios, multiletramentos geográficos
e aulas oficinas, é que se constitui este capítulo. O mesmo apresenta como foi planejado e
desenvolvido o primeiro encontro com os estudantes.

  O primeiro encontro das oficinas realizadas com os participantes da pesquisa foi
constituído por três momentos. No momento inicial foi realizada uma apresentação acerca
da pesquisa, os objetivos da mesma, bem como os possíveis benefícios para os
envolvidos, oportunizando um tempo para eventuais dúvidas em relação ao número de
encontros, assim como horários e cronograma. Foram analisadas em quantas vezes e
qual possível dia fixo na semana as aulas poderiam ocorrer. A ideia inicial era a de que
eles pudessem, ao final de cada encontro, possuir um espaço de tempo de intervalo de
alguns dias, para que pudessem refletir sobre a aula, sem sobrecarregá-los. Iniciou-se
uma negociação dos possíveis dias escolhidos, flexibilizando as datas comemorativas e
os horários. Após a exposição do esboço inicial de organização das oficinas, dividimos a
oficina em três etapas:

Etapa 1: Esclarecimento quanto à proposta, objetivos,

cronogramas, orientações sobre o portfólio e construção

da introdução dos portfólios;

Etapa 2: Explanações sobre as temáticas escolhidas para as

oficinas e construção de portfólios;

Etapa 3: Socialização dos portfólios, autoavaliação, reflexões e

considerações em grupo sobre o processo.

      No segundo momento, ocorreu a apresentação da concepção do portfólio, ou seja, a
proposta do mesmo, uma espécie de roteiro/orientação para a sua construção. Para isso
construí um roteiro (o mesmo consta no capítulo 3 deste portfólio) de como inicialmente eu
vislumbrava o portfólio, partindo das minhas experiências com esta ferramenta em anos
anteriores e com base nos estudos de BONA (2010) e VILLAS BOAS (2004).

9.
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     Ainda a partir da proposta trazida no roteiro inicial, foram discutidas com o grupo
algumas possibilidades de formatos para os portfólios, tais como: caderno artesanal, pasta
com divisórias/folhas, documentos compartilhados do Google (Power Point, Word),
documentos criados em sites para criação de ferramentas e design gráficos como o
Canva[11], ou em formato de webfólio[12], que podemos incluir como exemplos: blogs e
sites. 

[11] O Canva é um editor gráfico gratuito que permite criar artes de forma fácil, usando modelos
prontos ou criando os próprios layouts. O serviço é útil para criar posts para redes sociais ou para
sites, cartões para impressão, materiais gráficos como cartazes, folderes, currículos, entre várias
outras opções. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/canva.html.Acesso em: 17
jan. 2022.
[12] De acordo com Goes (2014, p. 68) diferencia-se dos demais por ser uma versão mais moderna,
pois se acresce a este o caráter online, já que está organizado e disponível na web. 37

Fonte: Diário de campo da pesquisadora, 2021

Fonte: Diário de campo da pesquisadora, 2021

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/canva.html


Nos dois casos, pesquisa-ação e

oficinas, nos é exigido práticas de

observação de situações problemas,

ação e reflexão. As oficinas exigem

escuta para a prática seguinte, assim

como a pesquisa-ação.

      Em relação às oficinas, escrevi:

     A cada encontro, este ciclo se dava na própria aula oficina, e contribuía para a
observação, descrição, avaliação e replanejamento da pesquisadora, refletindo sobre a
sua ação. Partindo dos referenciais teóricos que constituem esta pesquisa (VIEIRA e
VOLQUIND 1996) elaborei o esquema abaixo que representa como ocorreram as etapas
das oficinas propostas nesta pesquisa:
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1ª Reflexão/Desestabilização

Interpretação/Ação

Reflexão

Contextualização/Observação

Produção do 
Portfólio

Fonte: Autora, adaptado de VIEIRA e VOLQUIND (1996).

      Segundo as autoras esses movimentos sintetizados na figura acima são essenciais e
devem estar presentes nas aulas, mas não necessariamente seguindo esta ordem. Assim,
após as leituras entendo que a contextualização/observação é quando nos deparamos
com o problema ou apresentação de um assunto a ser trabalhado, ou seja, o que
sabemos, fazendo um resgate de aulas anteriores. A 1º
reflexão/problematização/desestabilização são as indagações que são feitas e surgem a
partir da problematização feita inicialmente sobre a temática a ser trabalhada e irá gerar a
exposição dos saberes dos envolvidos, expressões e seus conceitos pré-definidos sobre o
problema formulado. A Interpretação/ação seria a explanação e discussões a respeito da
temática/problema, elaborando hipóteses, analisando dados, entendendo que o professor
deve orientar essas discussões para as possíveis soluções de problemas e novas
descobertas surgirem. A reflexão sistematiza os conhecimentos adquiridos naquele
encontro, avalia a oficina e se autoavalia. Neste caso, nessa pesquisa, esta parte
contribuiu para a construção da reflexão do portfólio gerado através do encontro. O foco
dessas oficinas foi o de Investigar as possibilidades e desafios quanto ao uso de portfólios
no ensino de geografia a partir da análise e reflexão acerca de práticas de
multiletramentos geográficos desenvolvidas no Ensino Médio visando o aprimoramento
das mesmas.

      No terceiro momento foram levantadas as necessidades do grupo em relação às
temáticas que seriam abordadas nas oficinas. Embora o planejamento para esse
encontro previsse a promoção da escuta sobre as demandas emergentes dos estudantes,
apresentei uma lista de temas da disciplina, particularmente, os mais cobrados no Enem
e que provavelmente em função da pandemia e as modificações de planejamento
ocorridas neste período, não seriam trabalhados nas aulas remotas do ensino regular nas
respectivas turmas de terceiro ano da escola. Entre os possíveis temas, têm-se como
exemplo: globalização, transportes, população, migração, etc.
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      É importante salientar que, partindo das temáticas escolhidas por eles, os conceitos
geográficos (Espaço geográfico, paisagem, lugar, território e região), que são
instrumentos de análise do espaço, foram desenvolvidos sem a necessidade de realizar
um resgate histórico-conceitual com os envolvidos, pois esta construção conceitual não se
constituiu no foco desta pesquisa e sim, como através da explanação das temáticas, por
meio de diferentes mídias, gêneros e linguagens, levando em conta seu contexto social e
as reflexões construídas por eles em seus portfólios (ferramenta/suporte), esses conceitos
surgiram como condutores do processo de análise espacial.

    Após a análise dos envolvidos a respeito dos temas, foi escolhido, de forma
democrática, que a prioridade em relação aos encontros era a de trabalhar a temática da
globalização. 

     Os estudantes acreditavam que participando da pesquisa, poderiam realizar um estudo
efetivo para o ENEM, já que a realização do exame se encontrava próxima. Também
acreditavam que através do desenvolvimento dos estudos sobre globalização, outros
temas emergiriam ampliando estes estudos.
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Globalização?
10. Vamos falar sobre

     Para desenvolver tal tema nas aulas oficinas foi importante o processo de estudo
realizado por mim, sobre a temática.

       A cada aula tomava consciência do meu inacabamento e da postura que ser docente
me exige. A cada movimento realizado para constituir um planejamento eu estava
aprendendo e me desconstruindo, era atravessada pelas ideias de (FREIRE, 1996, p. 23),
de que:

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à
condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende aos
ensinar e quem aprende ensina ao aprender. [...] Ensinar inexiste
sem aprender e vice-versa.

     Dentre as várias reflexões produzidas em meu diário, destaco o trecho abaixo em que
me coloco no lugar de docente/discente e pesquisadora, ficando cada vez mais nítida a
questão do inacabamento e da importância do aprender e ensinar e continuar
continuamente aprendendo:
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      Como já mencionado no trecho acima, precisei estudar bastante sobre a temática,
através da leitura de livros, artigos, vídeos. A cada leitura que fazia me apropriava mais da
temática, mais novos questionamentos surgiam e que me faziam começar um novo ciclo
de estudos. Destaco principalmente o quão difícil se mostrou a tarefa de reler e conhecer
algumas produções do geógrafo Milton Santos. Confesso que não utilizava seus escritos
de maneira direta em minhas aulas, fazendo assim com que eu tivesse que rever alguns
de seus entendimentos sobre os conceitos geográficos que eu trabalharia nas oficinas.
Essa dificuldade foi exposta para os estudantes que de certa maneira ficaram curiosos
para conhecerem este importante teórico fazendo com que os próprios estudantes
utilizassem em seus portfólios algumas citações de suas obras.

     Logo abaixo, apresento, duas visões sobre a globalização, ambas foram abordadas
durante as aulas oficinas e relembradas sempre que necessário trazendo um enfoque
mais crítico do conceito, permitindo que os estudantes construíssem após muitas
discussões e pesquisas, reflexões críticas sobre o tema. 

    Destaco uma dentre tantas definição do conceito de globalização trazida por Haesbaert
e Limonad (1999) e um texto crítico, elaborado por Milton Santos, presente em sua obra:
Por uma outra globalização (2001). 

Haesbaert e Limonad (1999, p. 9) versam sobre uma
definição de globalização levando em conta esse
processo como inerente a conjuntura capitalista.
Segundo os autores: “trata-se de uma forma mais
avançada e complexa da internacionalização,
implicando em um certo grau de integração funcional
entre as atividades econômicas dispersas em escala
planetária e a um crescimento cada vez mais
pronunciado dos fluxos do capital financeiro de
caráter volátil ou fictício”.

42



    De fato, se desejamos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é
verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos
considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal
como nos fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo seria o mundo tal como ele
é: a globalização como perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra
globalização.

O mundo como fábula,

como perversidade e

como possibilidade[13].

Milton Santos em 1977 [14]

     Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Haveria nisto um paradoxo
pedindo uma explicação? De um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário
progresso das ciências e das técnicas, das quais um dos frutos são os novos materiais
artificiais que autorizam a precisão e a intencionalidade.De outro lado, há, também,
referência obrigatória à aceleração contemporânea e todas as vertigens que cria, a
começar pela própria velocidade. [...]

[13] Trecho do livro de Milton Santos: Por uma outra globalização (2001. p. 17-21) trabalhado nas
oficinas através de podcast. 
[14] Fonte: https://www.brasildefato.com.br/2019/05/03/o-legado-de-milton-santos-um-novo-mundo-
possivel-surgira-das-periferias

     O mundo tal como nos fazem crer: a globalização como fábula

Este mundo globalizado, visto como fábula, erige como verdade um certo número de
fantasias[...].
A máquina ideológica que sustenta as ações preponderantes da atualidade é feita de
peças que se alimentam mutuamente e põem em movimento os elementos essenciais à
continuidade do sistema. Damos aqui alguns exemplos. Fala-se, por exemplo, em aldeia
global para fazer crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas.
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    A partir desse mito e encurtamento das distâncias — para aqueles que realmente
podem viajar— também se difunde a noção de tempo e espaço contraídos. É como se o
mundo se houvesse tornado, para todos, ao alcance da mão. Um mercado avassalador
dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, na verdade, as
diferenças locais são aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao serviço dos atores
hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de
uma cidadania verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto ao consumo é
estimulado.

O mundo como é: a globalização como perversidade

    De fato, para a grande maior parte da humanidade a globalização está se impondo
como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza
aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a
baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Novas
enfermidades como a SIDA se instalam e velhas doenças, supostamente extirpadas,
fazem seu retorno triunfal. A mortalidade infantil permanece, a despeito dos progressos
médicos e da informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível.
Alastram-se e aprofundam-se males espirituais e morais, como os egoísmos, os cinismos,
a corrupção. [...]

O mundo como pode ser: uma outra globalização

  Todavia, podemos pensar na construção de um outro mundo,mediante uma globalização
mais humana. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da
técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. Énessas bases
técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa de que
falamos acima. Mas, essas mesmas bases técnicas poderão servir a outros objetivos, se
forem postas ao serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Parece que as
condições históricas do fim do século XX apontavam para esta última possibilidade. Tais
novas condições tanto se dão no plano empírico quanto no plano teórico.

Considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, podemos, em primeiro
lugar, reconhecer um certo número de fatos novos indicativos da emergência de uma nova
história. O primeiro desses fenômenos é a enorme mistura de povos, raças, culturas,
gostos, em todos os continentes. A isso se acrescente, graças aos progressos da
informação, a "mistura" de filosofias, em detrimento do racionalismo europeu. Um outro
dado de nossa era, indicativo da possibilidade de mudanças, é a produção de uma
população aglomerada em áreas cada vez menores, o que permite um ainda maior 
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dinamismo àquela mistura entre pessoas e filosofias. [...]Junte-se a esses fatos a
emergência de uma cultura popular que se serve dos meios técnicos antes exclusivos da
cultura de massas, permitindo-lhe exercer sobre esta última uma verdadeira revanche ou
vingança

    [...] A população aglomerada em poucos pontos da superfície da Terra constitui uma
das bases de reconstrução e de sobrevivência das relações locais, abrindo a possibilidade
de utilização, ao serviço dos homens, do sistema técnico atual.

   Para entender um pouco mais sobre as ideias deste autor, é possível assistir o
documentário: O mundo visto do lado de cá, disponível no YouTube.

      O mundo global visto do lado de cá, documentário do cineasta brasileiro Sílvio
Tendler, discute os problemas da globalização sob a perspectiva das periferias (seja o
terceiro mundo, seja comunidades carentes). O filme é conduzido por uma entrevista com
o geógrafo e intelectual baiano Milton Santos, gravada quatro meses antes de sua morte.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM&t=229s
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Desenvolvendo Oficinas:
algumas práticas e reflexões

da pesquisadora

     Neste capítulo constam a descrição e reflexões sobre algumas aulas, no caso 2, 6 e 7
desenvolvidas por mim durante a pesquisa, visando assim oferecer subsídios para o
planejamento inicial para futuras práticas em sala de aula que envolvam o tema
globalização buscando os multiletramentos geográficos.

   No segundo encontro para abordar a relação entre a pandemia e o Covid-19 foi
desenvolvido um material diferente do que normalmente utiliza-se em aula: um podcast,
que foi chamado de “portcast”. Este portcast foi montado com auxílio de algumas
reportagens que traziam uma tentativa de relacionar a pandemia ao processo de
globalização e ainda, algumas consequências sociais e econômicas que estávamos
enfrentando mundialmente. A locução deste material se deu pelo viés jornalístico.
Juntamente com este material, que foi lançado um dia antes no grupo de WhatsApp criado
por eles, denominado “Surtos e Portfólios”[15], foram encaminhadas algumas orientações
para fazerem, após ouvirem, entre elas: anotarem as ideias, trechos que lhes chamaram
mais a atenção, etc.

     Para o momento de desestabilização e reflexão iniciou-se uma conversa que partiu dos
textos do portcast, questionando-lhes sobre o que tratava o material, quais temáticas
emergiram da gravação, quais as partes que eles destacaram e que gostariam de
comentar com os colegas. Assim que os estudantes se sentiram mais à vontade para
tecerem seus comentários, partiríamos para outra fase, em que observaram algumas
imagens que retratavam o cenário mundial pandêmico (número de contaminados por país,
sites de rotas de voos e prateleiras vazias) e assim foram questionados em referência às
reportagens, as imagens, e a globalização, inclusive, sobre os impactos da pandemia em
nosso cotidiano.

[15] Segundo os estudantes este nome era ideal para grupo, pois todos estavam muito ansiosos e
nervosos com a montagem do portfólio, então como foi denominado por eles, entrei na brincadeira.

     Durante essas atividades, alguns expressaram seu entendimento sobre as imagens e
relacionaram a pandemia ao processo de globalização. A partir da análise da imagem
produzida pelo site sobre rotas aéreas, eles começaram a explanar sobre os fluxos, as
viagens e a possível falta de controle sanitário, hoje facilitado pelo aumento do acesso aos
meios de transportes mais velozes. Com isso, alguns estudantes comentaram que
algumas cidades tentaram fechar as entradas principais para impedir a vinda de pessoas
de fora, na tentativa de proteger a população local, bem como alguns países, logo 
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concluíram que o vírus não respeitou as fronteiras e os territórios. Destaca-se a
importância das discussões na aula oficina que suscitaram, nos estudantes, uma análise
escalar inicial partindo do seu local, assim como propõe Castrogiovanni (1998, p.43) para
que o estudante possa ter a ideia do todo, preocupando-se com o global: [...] “todo esse
construir geográfico deve ser pensado a partir da escala local (realidade doméstica),
chegando no mundial e sempre voltando à primeira, sem ser cíclico, mas se preocupando
com a totalidade das relações”.

    Aproveitando este momento da aula, foi realizada a seguinte questão para o grupo:
Qual seria então a possível relação entre a pandemia e o território? Fez-se um grande
silêncio e então, foi sugerido que pensassem neste assunto e se preferissem poderiam
realizar uma pesquisa e uma escrita pequena sobre isso depois da aula, deixando-os livre
para aproveitar o questionamento para seus portfólios.

    Com a utilização de uma imagem de prateleiras de supermercado vazias e após as
discussões sobre a mesma, alguns estudantes concluíram que a pandemia nos “forçou” a
consumir mais os produtos locais (pelo isolamento, e necessidade de se evitar grandes
aglomerações, o fortalecimento da economia local, a falta de produtos) a produção do
nosso vizinho, do nosso bairro, as máscaras (ampliação da produção local e artesanal),
ou seja, os insumos da nossa região passaram a ser evidenciados. A pandemia, naquele
momento, nos proporcionava um movimento de percepção do nosso lugar e os alunos,
através de suas falas, estavam novamente percebendo a interação entre o que é global,
no caso, o momento pandêmico com o que é local, como a doença se propagou e a
tensão econômica e social em nossa cidade e no que essa relação constitui o
entendimento sobre a respeito do lugar.

     Essas reflexões suscitaram a produção da primeira evidência[16] do portfólio. As
figuras abaixo são de alguns trechos do que foi produzido a partir deste encontro, para
análise, pelos estudantes, onde os mesmos já iniciam suas narrativas utilizando-se de
elementos que contribuem para a construção de práticas multiletradas que serão
apresentadas abaixo de forma segmentada, como é possível observar nas figuras abaixo:

[16] Por evidência, considera-se a união entre materiais/itens escolhidos pelos estudantes para suas
reflexões, que servem para demonstrar o aprendizado conceitual em geografia. Cada material
escolhido deve conter um texto/análise reflexivo que explique o porquê desta escolha.
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Evidência 1 de estudante participante da pesquisa

Fonte: Portfólio de um participante da pesquisa (2021).

     A partir dessas leituras e pesquisas o estudante questionou-se sobre como seria se
esse vírus tivesse surgido em sua cidade, quais as diferenças? O que teria acontecido?
Levantando algumas hipóteses e diferenças entre o seu local e o contexto chinês. O
estudante, neste caso, realizou um levantamento de dados para realizar uma análise da
situação que envolvia a cidade chinesa e a pandemia, o que de acordo com Callai (1998,
p. 67) é importante que a análise sobre qualquer lugar requer critérios que nos auxiliem a
compreender sobre o que está acontecendo, para que se fuja à linearidade do fenômeno e
à compreensão de que este não é “extremamente encadeado em uma lógica que não é
apenas interna, mas pelo contrário, está posta pelas inúmeras relações em que estão
envolvidos os homens em geral e os daquele lugar em particular”.

     O estudante trouxe um rico aporte com reportagens e imagens para contextualizar o
leitor sobre a disseminação do Covid-19 e sua relação com a expansão dos meios de
transportes, iniciou-se aqui uma problematização partindo de informações/textos oriundos
do meio midiático, que é um dos pilares das práticas voltadas aos multiletramentos, textos
que emergem da sociedade e são analisados para a construção do conhecimento,
corroborando o que Xavier (2019) retrata ao discutir as questões voltadas aos
multiletramentos, levando em conta os apontamentos do GNL.
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     A estudante E1 trouxe em sua evidência a relação entre a globalização e o conceito de
território, trazendo à ideia do conceito imbricado às relações de poder entre os países e
seus interesses econômicos e em como isso afeta os diversos territórios de diferentes
países, assim como os interesses mediante algumas flexibilizações de fronteiras (imagem
abaixo), como afirmam Haesbaert e Limonad (1999, p.15) “Num sentido mais material-
funcionalista, o território pode estar vinculado tanto ao exercício do poder e ao controle da
mobilidade via fortalecimento de fronteiras, quanto à funcionalidade econômica que cria
circuitos relativamente restritos para a produção, circulação e consumo”. Nesta
perspectiva, obtêm-se a imagem que segue:

Evidência 1 de estudante participante da pesquisa

Fonte: Portfólio de um participante da pesquisa (2021).

    Destacam-se como elementos importantes para as reflexões sobre o processo a
utilização de textos multimodais e multissemióticos como ferramentas/subsídios para a
construção da narrativa dos estudantes, assim como, um vislumbre inicial de apropriação
de alguns conceitos geográficos, como território, por parte de alguns estudantes.

     No sexto encontro para abordar a correlação entre a globalização e a sociedade de
consumo os estudantes ouviram uma música (3ª do plural, da banda Engenheiros do
Havaí) e logo após problematizou-se a mensagem contida na música. Logo após essas
provocações iniciais, com auxílio de material produzido em slides, foi abordada a questão
da sociedade de consumo, abrangendo entre outros temas as questões do fast-food,
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Fonte: Portfólio de um participante da pesquisa (2021).

     Ainda no decorrer da explanação, discutiu-se também sobre como as transnacionais e
os meios de comunicação contribuem para a difusão da cultura estrangeira em nosso
território, induzindo de certa forma, a pensarmos num “padrão de homogeneização
global”. Também foi exposto um mapa da globalização e a sua relação com o consumo de
alimentos no mundo, que ilustrava a origem dos alimentos mais consumidos pela
população mundial, sendo que neste mesmo mapa encontrávamos como fenômeno
mapeado as “resistências à globalização”, ou seja, locais em que havia fortes influências
locais na cultura alimentar. Como produção desta aula, destaco as evidências da
estudante abaixo, como podemos observar nas figuras abaixo:

Evidência 1 de estudante participante da pesquisa

possível homogeneização sociocultural, econômica e espacial (aldeia global) a questão
das identidades locais.

[17] Segundo Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020, p.173) “Para a pedagogia do letramento na abordagem
funcional, o “gênero” constitui o elo para conectar as formas relativamente estáveis de tipos textuais que
variam de acordo com as intenções sociais. Nesse sentido, textos são diferentes porque fazem coisas
diferentes; por isso, qualquer pedagogia de letramento deve se preocupar não apenas com as formalidades
relativas a como os textos funcionam, mas também com a realidade social viva dos textos em uso [...].Assim,
gêneros são processos sociais que se materializam como textos [...] segundo padrões de interação social em
uma determinada cultura”. Para maior aprofundamento sobre gêneros textuais, ver Marcuschi, disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/322091/mod_resource/content/1/MARCUSCHI%20G%C3%AAneros
%20textuais.pdf e Kaufman & Rodriguez em: Escola, leitura e produção de textos (1995).
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Evidência 1 de estudante participante da pesquisa

Fonte: Portfólio de um participante da pesquisa (2021).

    A estudante E9 inclui em sua evidência, além do QRCode, o desenvolvimento de um
pequeno mapa-múndi temático, construído por ela, na tentativa de comprovar sua teoria
de que a origem dos artistas mais escutados na plataforma de música, Spotify[18], eram
da América do Norte, criando assim seu próprio design, seu próprio significado, o que
segundo Kalantzis, Cope e Pinheiro (2020, p.173) “é uma agência socialmente
influenciada e dirigida (nossa intenção de comunicar a mensagem que criamos e sua
interpretação para/por outras(s) pessoa(s)”. A estudante utiliza uma ideia de elaboração
de um mapa para comunicar, se expressar, criando um novo significado, ou seja, a
mesma realizou a utilização de “recursos de significados que nos estão disponíveis, mas
sempre adicionamos algo de nós mesmos, na medida em que expressamos esses
significados como nossos” (KALANTZIS; COPE; PINHEIRO, 2020, p.174).

[18] O Spotify é um serviço de streaming de áudio. Disponível em:
https://www.techtudo.com.br/listas/2018/08/como-funciona-o-spotify-entenda-o-aplicativo-de
musica.ghtml

Também percebemos que E9 versa sobre globalização discutindo sobre a questão da
homogeneização de hábitos e culturas e faz referência em seu texto sobre o território
usado de Milton Santos e a interdependência universal dos lugares (SANTOS, 2005).
Segundo o autor, ao analisarmos o uso do território temos duas categorias, os espaços
luminosos e os espaços opacos. Os espaços luminosos seriam os espaços densamente
técnicos, fluídos, modernos, lugares da exatidão, que se contrapõem aos espaços da
pobreza, opacos, que possuem inúmeras demandas, mas, porém, se constituem como
espaços da criatividade (SANTOS, 2006). A estudante estabelece um comparativo destes
espaços, exemplificando por intermédio da cultura a influência e dependência de um país 
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subdesenvolvido como o Brasil (espaço opaco) em relação a um país desenvolvido, no
caso os Estados Unidos da América, que seria em seu ponto de vista, um espaço
luminoso.

    Para a sétima aula, foi desenvolvida a questão da globalização, redes e fluxos.
Encerrou-se o ciclo das aulas mais teóricas das oficinas com a retomada sobre
globalização e pandemia, em um segundo momento das discussões da aula. Este
movimento mostra-se coerente devido ao início desta prática ser feito discutindo a
globalização pelo viés da pandemia, problematizando esse momento que estamos
passando e deixando um bom espaço para discussões e resoluções de questões do
Enem, para tentar ajudá-los em algumas dúvidas, assim como naquilo que poderiam focar
mais quando forem revisar os conteúdos. Com auxílio de materiais como slides e com o
auxílio de mapas, foram realizadas explanações sobre as redes e os fluxos, assim como
as cidades globais, que representam a polarização destas redes, sempre procurando
articular a explicação com os exemplos da realidade em que estamos inseridos.

    É relevante destacar que em certo momento ao explanar sobre as redes e os fluxos,
baseado em Castells (1999), que embasou uma parte desta aula, comentei que as
cidades globais seriam os centros de comando de polarização das redes, e que é
perceptível que decisões tomadas nestes centros afetam a organização política,
econômica e territorial em diferentes escalas. Diante disso, elaborou-se a seguinte
questão: “Qual acontecimento recente no Brasil serve como exemplo para essa
afirmação?” A estudante E3 respondeu no chat: “a saída da Ford do Brasil”. Logo,
expliquei tentando estabelecer para eles que em momentos como estes em que uma
empresa transnacional decide encerrar suas atividades e migrar para um país vizinho, nos
afeta economicamente, politicamente e principalmente na questão territorial, pois uma
empresa com matriz em outro país influencia diretamente nas transformações territoriais
do nosso país, podendo ao mesmo tempo valorizar os espaços, transformando-os em
espaços de fluxos, de produção, ou podem desvalorizá-los afetando toda a estrutura
socioeconômica e espacial de uma cidade ou região, ou seja, é o capitalismo globalizado
afetando a organização dos territórios, como já havíamos visto na aula sobre a
globalização e seus aspectos positivos e negativos.
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    Depois de uma breve fala sobre o que seriam essas cidades globais e sua importância
para a organização territorial em diversas escalas, ocorreu à análise de um mapa do Brasil
com a rede de transportes brasileira. Como parte final da exposição, os estudantes
analisaram um mapa confeccionado para um estudo sobre a Covid-19[19]. Neste mapa
percebemos uma relação entre a pandemia e as principais vias ou eixos rodoviários
brasileiros, indicando que as maiores contaminações, ou seja, os surtos iniciais da doença
se deram em função dos fluxos destes eixos que cortam nosso país. Após, iniciaram então
a resolução de questões do ENEM sobre a temática das oficinas.

[19] Para a preparação desta aula realizou-se a leitura do estudo intitulado: O raciocínio geográfico
e as chaves de leitura da Covid-19 no território brasileiro. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/ea/a/FppL4vJvpmSshvFysSjhQjC/?lang=pt

    Como produção deste encontro, temos como exemplo as evidências do estudante E6
que contribui para o entendimento sobre o que são as cidades globais e relacionou as
mesmas aos problemas ambientais graves que acontecerão num futuro muito próximo.
Para isso, faz uso de uma reportagem de revista e utiliza o QRCode (figura abaixo) para
que o leitor de seu portfólio tenha acesso a uma reportagem disponível no YouTube sobre
o assunto.

Evidência 6 de estudante participante da pesquisa

Fonte: Portfólio de um participante da pesquisa (2021).
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    Em sua conclusão (Figura abaixo) tenta relacionar as modificações promovidas no
espaço geográfico em função do processo de globalização com os desequilíbrios
ambientais.

Evidência 6 de estudante participante da pesquisa

Fonte: Portfólio de um participante da pesquisa (2021).

    Através desta síntese das aulas se faz necessário reforçar a conexão entre produção
de portfólios e multiletramentos, pois acredita-se que a integração destes contribui para o
processo reflexivo de todos, professores e estudantes. Além de propiciar que as
conexões entre sua realidade, por intermédio dos gêneros e mídias aconteça, ainda
utiliza da pesquisa para embasar suas reflexões, ou seja, o estudante torna-se um criador
de novos designs e ao fazer é preciso uma prática que oportunize o trabalho colaborativo
(ROJO, 2019) como as oficinas.
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12. Como construir uma comunicação efetiva

entre professor e estudantes nos portfólios?

     Destaco que nestas oficinas a comunicação entre professor e estudantes se deu via
WhatsApp, em função de o número de estudantes ser reduzido e estarmos realizando as
aulas de modo remoto, assim como essas produções serem frutos de uma pesquisa. 

     Na oportunidade, trago anotação realizada no do diário de campo, dias após o primeiro
encontro:

     Como exemplo, apresento a troca de mensagem que segue:

Troca de mensagens com estudante

Fonte: Autora (2021)
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Neste áudio, o estudante
apresenta algumas dúvidas e
ideias sobre a capa e
apresentação do portfólio, assim
como ideias para a contrução
de sua evidência



     O mesmo aconteceu com o outro estudante:

Troca de mensagens com estudante

Fonte: Autora (2021)

     É possível observar que ao invés de expressarem durante a aula o que poderiam fazer
nos seus portfólios, os estudantes iniciaram uma comunicação individualizada comigo, no
pós-aula, estabelecendo um importante espaço de troca via Whats App durante todo o
processo.

  O mesmo estudante destacou a qualidade das aulas e a importância do
acompanhamento via WhatsApp, pois segundo ele: “Tudo que eu fazia eu te mandava
mensagem e tu sempre respondia!” se referindo as nossa trocas de mensagens durante o
andamento das oficinas e ainda reforçou que esse acompanhamento foi fundamental para
o processo. Assim, fez questão de destacar essas ideias em seu relatório como podemos
observar na figura abaixo:

Trecho do relatório de um estudante

Fonte: Portfólio de um participante da pesquisa (2021)
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Nos dois áudios trocados
durante as mensagens, o
estudante traz ideias
sobre o layout da sua
primeira evidência.



     Em relação ao acompanhamento das evidências de forma integral durante o processo,
três estudantes pontuam em seus relatórios, como aspectos relevantes ao processo, como
podemos evidenciar nas figuras abaixo:

Trecho de relatórios de um estudante

Fonte: Portfólio de um participante da pesquisa (2021)

     Para outro estudante a comunicação via WhatsApp foi relevante para a construção de
seu portfólio.

Trecho de relatórios de um estudante

Fonte: Portfólio de um participante da pesquisa (2021)

   Abaixo, temos o trecho de outro estudante que destaca que a comunicação via
WhatsApp foi benéfica para a produção de suas evidências, conforme apresenta a figura
que segue:

Trecho de relatórios de um estudante

Fonte: Portfólio de um participante da pesquisa (2021)
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    É importante que o professor se permita escrever e ter a consciência da importância
daquele registro para o estudante que vai muito além da nota em si, mas que demonstra
as reflexões geradas a partir daquele material de maneira singular. Serve como já referido
neste produto, como contribuições para sua aprendizagem, encorajando-os para novas
produções (VILLAS BOAS, 2004). 

    Mas a sugestão que faço e que acredito também ser bastante efetiva é que o professor
tente realizar acompanhamentos mais recorrentes durante o processo de escrita. Neste
sentido, a comunicação pode se estabelecer via bilhetes trocados entre professor e
estudantes no próprio portfólio. Em experiências anteriores com portfólios em aula, os
estudantes aguardavam ansiosos para o bilhete deixado na última página em que eu
apontava o que estava muito bom, reconhecendo assim que os mesmos já haviam
produzido conhecimento e o que ainda precisava ser melhorado, realizando
questionamentos e problematizações que os ajudavam nesse sentido. 

Por que escrever

estes bilhetes?

 

   Acredito numa avaliação formativa, o que para Hoffmann (2011, p. 20) “está no
envolvimento do professor com os alunos e na tomada de consciência acerca do seu
comprometimento com o progresso deles em termos de aprendizagens – na importância e
natureza da intervenção pedagógica”. Trazendo para nossa prática, devemos assumir
uma postura de mediadores do processo, ou seja, uma postura que os professores
precisam assumir para o desenvolvimento de uma avaliação formativa, pois para que seja
formativa, precisam auxiliar, orientar, conduzir e desafiar seus alunos para que os
mesmos aprendam e reflitam sobre o que estão aprendendo de forma significativa,
diferenciando-se, segundo a autora de uma avaliação somativa, pois acompanha-se os
progressos e o que precisa ser retomado.

    Em nossa realidade como professora acredito na efetividade dos bilhetes com
promotores da comunicação professor e estudantes. São capazes de, promover a
comunicação, criando espaços de fala e de escuta entre os diferentes pontos de vista,
pois, “É função da avaliação a promoção permanente de espaços interativos de
comunicação por múltiplas linguagens, observando-se e privilegiando-se a evolução
individual por meio de ações mediadoras” (HOFFMANN, 2011, p. 16).
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 Quais mudanças ocorreram

após a troca dos bilhete
s e

da comunicação via

WhatsApp?

 

    Através dos bilhetes e das trocas realizadas via WhatsApp percebi que poderia
contribuir mais efetivamente na trajetória de aprendizagem individual dos estudantes,
criando espaços de comunicação particulares e singulares. Ocorreu um processo de
trocas, onde os alunos sentiam-se a vontade para discutir sobre os conceitos e sempre
que possível, esclarecer suas dúvidas, inclusive sobre a estrutura dos portfólios e
possíveis ideias para enriquecê-lo. Também é importante frisar que esta comunicação via
WhatsApp ocorreu em função da experiência em que estávamos inseridos, ensino remoto,
procurei facilitar ao máximo essa comunicação. Pensando na minha realidade escolar e
de outros professores, acredito que somente com a troca dos bilhetes já se estabelecem
movimentos de comunicação bastante efetivos nesse processo.

     Nos trechos abaixo, temos exemplos de bilhetes escritos para os alunos E6 e E9
depois da primeira entrega de seus portfólios, ou seja, no meio do processo de construção
dos mesmos:

Trechos do bilhete para um estudante:
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Trechos do bilhete para outro estudante:
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13. Quais desafios e possibilidades surgem através da produção

de portfólios visando os multiletramentos geográficos?

     A seguir, trago mapas mentais elaborados a partir de tópicos[20] partindo das minhas
reflexões, que sintetizam as práticas realizadas para esta pesquisa e as possíveis
contribuições da mesma para as práticas em sala de aula.

[20] Levantamento construído pela pesquisadora ao longo deste estudo. (2021)

Que práticas que viabilizam a construção
de portfólios nas aulas de geografia?

Práticas dialógicas

Relações teoria e prática

Vinculação a temas de interesse ao trabalho voltado para o ENEM

Exploração de múltiplos gêneros textuais e discursivos

Exploração de recursos e ferramentas multimodais

Aulas conduzidas pelo viés da problematização e questionamentos

Trabalho coletivo

Como possibilitar a produção dos
multiletramentos geográficos no Ensino Médio?

Articulação entre os diferentes gêneros para a apresentação e

discussão dos conceitos geográficos

Reflexão sobre os conceitos geográficos que foram trazidos pelos

estudantes e pela pesquisadora, sempre que necessário, para que

ocorresse a análise espacial, entre eles: espaço geográfico, lugar,

paisagem, território.

Problematização partindo do lugar onde vivem para estabelecerem

as relações com o global.
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Quais aspectos auxiliaram a produção
do processo de reflexão?

A pesquisa-ação educacional

As aulas do tipo oficina

As autoavaliações dos estudantes

As avaliações realizadas ao longo do processo por parte da

pesquisadora

Quais desafios enfrentados na
produção de portfólios?

Repensar estratégias e acompanhamentos para a produção de

portfólios

Produzir aulas mais interativas

Apropriar-se de alguns recursos digitais tais como Google Meet,

Jamboard e criação de podcasts para oportunizar maior dinamismo e

interação nas aulas.

Apropriação dos conceitos que contemplam a dissertação, tais como:

Letramentos, Letramentos geográficos, Multiletramentos, portfólios

e oficinas.

Buscar conceituar portfólios expandindo a minha compreensão

contribuindo para o desenvolvimento das próximas práticas em sala

de aula
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     Na leitura dos portfólios dos estudantes, entre as possibilidades e os desafios da
prática de sua produção, foi possível evidenciar que cada estudante soube abordar a
sua produção por vieses muito particulares das discussões promovidas durante as
oficinas. Pode-se afirmar que não houve uma ordem estabelecida de temas para
comporem suas evidências. Nas aulas oficinas, foram recorrentes algumas discussões
e, no entanto, os estudantes utilizaram sua criatividade e distribuíram em cada
evidência, novas facetas ou recortes do mesmo assunto. 
   Sobre a pesquisa-ação efetivada, destaca-se que em muitos momentos foi
necessário replanejar, ou seja, modificar o que se tinha em mente para a próxima
oficina, pois as discussões nos levaram para outras vertentes da temática central,
adiantando muitas vezes o que se havia planejado mais para o final das aulas. Assim,
conforme as necessidades foram se costurando juntamente com eles, maneiras de
chegarmos ao entendimento dos conceitos geográficos. O que não se pode esquecer, é
que um dos fundamentos da pesquisa-ação, é o de que, a ação é parte do processo e o
efeito destas ações com os estudantes vai alterando a prática, provocando o tempo
todo movimentos de reflexão, ou seja, cada aula era o resultado da construção e
reflexão da aula anterior, fazendo com que construíssemos ao longo do processo uma
imensa teia, que muitas vezes nos levaram para pontos de vista diferentes, ou nos
forçaram a rever algo que não estava previsto para estas práticas.
     Na posição de professora pesquisadora passei a compreender a importância de
estar sempre atentas as novidades tecnológicas, realizar o exercício de produzir
reflexões sobre experiências realizadas em sala de aula, assim como sempre procurar
desenvolver práticas que dialoguem com a realidade dos estudantes, problematizando
a partir do lugar onde vivem para estabelecerem as relações com o global.
    Em especial, essa experiência me ensinou a importância da dodiscência e da
consciência do inacabamento trazidas por FREIRE(1996), sigo em constante estudo,
me apropriando a cada dia mais da minha própria disciplina buscando sempre aprender
através da troca com os estudantes em sala de aula, valorizando o processo de
aprendizagem, tentando diversificar ao máximo os gêneros, trabalhando com a
multimodalidade, aproximando os conteúdos e conceitos geográficos a realidade, e aos
gêneros conhecidos por eles, proporcionando espaços de participação, aulas mais
interativas, e de escuta dos estudantes.

Considerações Finais
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Você gostou deste produto educacional?

Acesse o link abaixo e avalie este produto, respondendo a

um pequeno questionário:

https://forms.gle/2vGQ1KJeY71Eyvic8
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CONHEÇA O NOSSO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

EDUCAÇÃO

    O Programa de Pós-graduação em Educação – Mestrado Profissional em Educação
(PPGED/MP), da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, iniciou suas atividades na
Unidade Universitária Litoral Norte, em Osório/RS, no ano de 2017.

     Constitui-se, atualmente, por três linhas de pesquisa:

- Currículos e Políticas na formação de professores;
- Artes em contextos educacionais;
- Inovação, diversidade e memória em educação.

    Para maiores informações sobre o Mestrado Profissional em Educação (PPGED-
MP/UERGS) acesse:https://proppg.uergs.edu.br/mestrados/ppged
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