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RESUMO 

 

Essa dissertação tem como objetivo 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 ao 
aprimoramento das mesmas. Para tanto, optou-se por uma pesquisa qualitativa de 
acordo com os procedimentos da pesquisa-ação educacional, pois permite analisar 
a prática e refletir sobre, visando um processo contínuo de observação. Tendo em 
vista esta abordagem metodológica desenvolveram-se oito sessões (períodos de 
duas horas cada), de encontros de aulas do tipo oficinas via plataforma on-line 
Google Meet, com estudantes do terceiro ano do Ensino Médio. Devido à pandemia 
de COVID-19, as oficinas tiveram que obrigatoriamente ser realizadas de modo 
remoto, desta maneira preservou-se a saúde de todos os envolvidos neste estudo. 
Os instrumentos escolhidos para a produção de dados foram: portfólios produzidos 
pelos estudantes durante as oficinas e diário de campo produzido pela pesquisadora, 
assim como imagens e materiais diversos utilizados pelos estudantes em suas 
produções. Justifica-se a escolha de oficinas como parte do processo metodológico, 
pois as mesmas, em sua concepção epistemológica, destacam-se como lugares de 
ação, de experiências, troca de conhecimentos, reflexão, atravessados pela 
possibilidade de resolverem-se situações problemas. Como resultados desta 
pesquisa aponta-se entre eles, o fato de que foi possível observar na maioria dos 
portfólios produzidos a apropriação de conceitos geográficos, em especial o conceito 
de lugar, por intermédio dos diferentes gêneros textuais e discursivos aliados a uma 
série de aulas oficinas que buscavam relacionar a todo o momento, teoria e prática e 
a problematização, permeadas por práticas multimodais gerando portfólios muito 
ricos e singulares, ou seja, práticas que possibilitaram os multiletramentos 
geográficos. Ocorreu assim, uma apropriação/construção de conceitos, sem a 
necessidade de construção teórica dos mesmos, que foi pesquisada e discutida por 
cada estudante em seu portfólio sempre que necessário para a análise espacial. 
Também é perceptível o aumento da qualidade da produção escrita dos estudantes 
e ao mesmo tempo um salto nas questões interpretativas. Ressalta-se também a 
utilização de designs e novos designs construídos por eles, em seus portfólios, 
assim como a criatividade e organização, diversificando os materiais, valorizando as 
particularidades, e potencializando as individualidades, permitindo ao mesmo tempo 
um acompanhamento bastante eficaz da aprendizagem de cada estudante. Como 
produto deste estudo elaborou-se um portfólio formativo da pesquisadora, intitulado: 
“Portfólio formativo de uma professora pesquisadora: Em busca dos multiletramentos 
geográficos”, tendo por base a experiência docente desenvolvida, contendo os 
principais referenciais teórico-conceituais, orientações, exemplos de produções de 
portfólios e reflexões sobre o processo da pesquisa-ação, assim como algumas 
sugestões para professores que desejam iniciar a utilização deste instrumento em 
suas práticas ou desejam buscar referenciais voltados para os multiletramentos 
geográficos.  
 
Palavras-chave: Multiletramentos geográficos; Portfólios; Letramentos geográficos; 
Pesquisa-ação educacional; Oficinas em Ensino Remoto. 

 
 
 



ABSTRACT 
 

This dissertation aims to investigate the possibilities and challenges regarding the 
use of portfolios in geography teaching from the analysis and reflection on 
geographical multiliteracies practices developed in High School in order to improve 
them. For this reason, we opted for a qualitative research according to the 
procedures of research-educational action, because it allows us to analyze the 
practice and reflect on it, aiming at a continuous process of observation. Bearing in 
mind the methodological approach, eight sessions of meetings of workshops classes 
(periods of two hours each) were developed via the Google Meet virtual platform, 
with students of the third year of high school. Due to the COVID-19 pandemic, the 
workshops had to be held virtually, in order to preserve the health of all those 
involved in this study. The instruments chosen for the production of data were: 
portfolios produced by the students during the workshops and field diary produced by 
the researcher, as well as many images and materials used by students in their 
productions. The choice of workshops as part of the methodological process is 
justified because they, in their epistemological conception, stand out as places of 
action, experiences, exchange of knowledge, reflection, crossed by the possibility of 
solving problem situations. As results of this research, it is pointed out among them, 
the fact that it was possible to observe in most of the portfolios produced the 
appropriation of geographical concepts, especially the concept of place, through the 
different textual and discursive genres allied to a series of workshops that tried to 
relate theory and practice and problematization at all times, permeated by multimodal 
practices generating very rich and unique portfolios, that is, practices that made 
geographical multiliteracies possible. Thus, there was an appropriation/construction 
of concepts, without the need for theoretical construction of them, which was 
researched and discussed by each student in their portfolio whenever necessary for 
spatial analysis. It is also noticeable the increasing quality of students' written 
production and at the same time a leap in interpretative issues. It is also noteworthy 
the use of designs and new designs built by them, in their portfolios, as well as 
creativity and organization, diversifying materials, valuing particularities, and 
enhancing individualities, while allowing a very effective monitoring of the learning of 
each student. As a product of this study, a virtual formative portfolio of the researcher 
was elaborated, entitled: "Teaching portfolio of a teacher: In search of geographical 
multiliteracies", based on the teaching experience developed, containing the main 
theoretical-conceptual references, guidelines, examples of portfolio productions and 
reflections on the action research process, as well as some suggestions for teachers 
who wish to start using this instrument in their practices or want to seek references 
aimed at geographical multiliteracies. 
 
Keywords: Geographical multiliteracies; Geographical literacies; Educational action 
research; Workshops in Remote Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

     

Não seria uma atitude ousada afirmar que os alunos ao chegarem ao Ensino 

Médio possuem sérias dificuldades de compreensão de escrita e de leitura. Na 

minha caminhada como educadora, percebo as questões voltadas ao letramento 

geográfico, que contribuem na leitura de mundo dos alunos, de fato, encontram-se 

quase inexistentes, nesses contextos. Essas e outras constatações as quais me 

deparei em minha trajetória profissional como professora, me levaram a pesquisar e 

continuar estudando, buscando, assim, um aperfeiçoamento profissional, pois como 

já diria Freire (1996, p. 39) “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática”. 

Antes de iniciar as discussões acerca de tais inquietudes, discorro aqui sobre 

minha trajetória como estudante e professora e quais caminhos percorri até chegar 

ao desenvolvimento desta pesquisa. Essa trajetória se inicia onde minhas vivências 

perpassaram tantas indagações me levando a uma relação com o tema deste 

estudo me constituindo enquanto docente-pesquisadora. 

Desde minha infância eu já manifestava o desejo de ser professora. Sempre 

gostei de brincar e ensinar meus amigos, que eram sempre os meus alunos, sem 

possibilidade de escolha. Toda a família e eu, inclusive, já sabíamos que esse 

poderia ser o meu destino. Então, quando o final do ensino fundamental se 

aproximou tive que tomar uma decisão: iniciar meus estudos como professora. Isso 

se deu durante o Ensino Médio (profissionalizante), o que, segundo os meus pais, 

seria o mais correto naquele momento, pois sairia daquela etapa com uma formação 

técnica o que facilitaria a minha entrada no mercado de trabalho. A partir disso, no 

final do Ensino Fundamental decidi cursar o Magistério.  

Durante o curso tivemos várias práticas/contatos com diversos níveis do 

Ensino Fundamental I. Ao longo do curso, fui percebendo que eu não tinha perfil 

para trabalhar com crianças daquela faixa etária, ou seja, a cada observação, 

monitoria, prática ou mini-estágio, isso se confirmava, de que para mim, ser 

professora não era o que eu estava praticando/vivenciando. Eu não estava feliz com 

tais práticas e nem percebia uma troca com os alunos que eu tinha. Foi um período 

de bastante incerteza na minha vida, era jovem e já não sabia mais se o que eu 

sonhava quando criança iria se realizar. 
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No início do ano de 2004, iniciei o meu estágio final do magistério e ao 

mesmo tempo, entrei para a graduação em Geografia (Licenciatura) na FACOS – 

Faculdade Cenecista de Osório. O primeiro semestre na faculdade e o que eu 

estava aprendendo e conhecendo naquele espaço tão diferente para mim foram 

decisivos para fazer uma escolha muito difícil: desistir do meu estágio no magistério. 

Depois de algumas vivências e observações eu soube que para ser professora eu 

não precisava me identificar com todos os públicos, todas as faixas etárias de alunos. 

Ficava mais claro a cada dia que eu me encontraria como professora trabalhando 

nos anos finais e, mais além, tive certeza de que a docência com o Ensino Médio 

daria mais sentido a minha jornada como professora. 

Durante a graduação participei de várias jornadas acadêmicas, ajudando em 

debates, na realização de oficinas e seminários. Realizamos diversas saídas de 

campo, momentos em que era possível, observar na prática, no espaço geográfico, 

toda aquela teoria estudada em aula, fazendo sentido buscar cada vez mais 

conhecimento. Todas essas atividades exigiam muitas leituras e no caso das saídas 

de campo tínhamos que observar e depois registrar tudo, levando em conta os locais 

(roteiro), os aspectos geográficos e os aspectos socioeconômicos do local. Nesses 

momentos exercitava a escrita e o discurso, o que me fez compreender a 

importância de saber me expressar com coesão em ambas as formas. 

Os estágios realizados na faculdade foram me ajudando a delinear meu perfil 

acadêmico profissional, foram me trazendo certezas e incertezas, ao mesmo tempo, 

também, do que eu poderia esperar futuramente da vivência em sala de aula. 

Ao final do curso iniciaram, então, as etapas de pesquisa para elaboração da 

monografia. Foram nestes momentos que pude perceber a importância da escrita, 

que exige constante exercício de articulação entre o que se pensa, lê e o que se 

escreve. A minha monografia precisava tomar forma; eu precisava escolher um tema, 

mas dentro da Geografia os assuntos são muito amplos, existe um leque de 

possibilidades, mas nada conseguia atrair minha curiosidade como pesquisadora. 

Então, o tema motivador surgiu a partir da minha vivência, de um acontecimento 

envolvendo a cidade de meu pai, e de uma grande tragédia (uma enchente) que 

abalou os moradores do município de Maquiné/RS. Antes de iniciar de fato a 

pesquisa, iniciei a busca pelos relatos das experiências dos moradores sobre o 

ocorrido na noite da tragédia, e isso despertou a curiosidade que faltava e a vontade 

de contar/escrever sobre essa história. 
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Nasceu, então, a monografia: Enchente no Rio Maquiné: causas e 

consequências1. Eu precisei exercitar muito a escuta e os relatos dos moradores, 

que se mostravam empenhados em me ajudar a textualizar suas narrativas e a 

descobrir mais sobre aquele desastre. Foram eles, os personagens fundamentais 

daquela história, pois seria muito difícil escrever sobre o assunto e falar sobre o local 

em seus aspectos geográficos sem a ajuda dos sujeitos envolvidos no processo. Era 

preciso aliar a teoria com a minha percepção dos fatos. Assim, foi através dessa 

experiência, que percebi meu crescimento no âmbito da pesquisa e da escrita.  

Ao concluir a graduação, no ano de 2007, tive a certeza de que eu precisava 

saber mais sobre o dia a dia de uma sala de aula, amadurecer algumas ideias, 

continuar me preparando para encarar os desafios de ser professora, pois com a 

conclusão dessa etapa, percebi que, para ser educadora era vital estar sempre em 

busca do conhecimento, então, decidi ingressar, já em 2008 no programa de pós-

graduação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) intitulado: 

Curso de especialização o ensino de geografia e da história: saberes e fazeres na 

contemporaneidade. 

Neste momento, por meio de práticas e teorias oportunizadas pela 

especialização, me reencontrei com a construção de portfólios. No decorrer do curso, 

foram exigidas algumas avaliações de acordo com as disciplinas e em pelo menos 

duas delas, os alunos teriam que construir um portfólio. Tive então, um dos 

momentos mais marcantes, pois, eu era, em função de já ter certa prática na 

faculdade, a única aluna que efetivamente sabia explicar e ajudar os colegas (com 

bastante experiência) sobre como fazer este instrumento. A partir disso, tive a 

certeza de que esse instrumento estaria presente ao longo de minhas práticas em 

sala de aula e o mais importante, isso se deu com minhas experiências como aluna, 

onde consegui estabelecer conexões entre teoria e prática, exercitando a escrita em 

aula, potencializando minhas análises. 

Com o trabalho de conclusão intitulado: As oficinas de aprendizagem e suas 

contribuições para a construção de conceitos cartográficos espaciais2 foi possível 

 
1  A pesquisa em questão orientada pelo Prof. Me. Ricardo Menegotto, no ano de 2007, visava 
descobrir quais fatores contribuíram para a formação, assim como suas consequências, da enchente 
ocorrida no dia 3 de março de 2007 no município de Maquiné, localizado no Litoral Norte gaúcho. 
Também nesta pesquisa estavam contemplados o processo de ocupação das margens do rio 
Maquiné e questões voltadas ao desmatamento da região. Esta catástrofe causou diversas 
consequências econômicas e sociais atraindo na época a atenção de todo o estado, através da mídia. 
2 Orientado pela Profa. Dra. Ligia Beatriz Goulart, 
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fazer um entrelaçamento entre a prática (oficinas, atividades que envolviam 

conceitos) e a escrita, utilizando como instrumento de avaliação, o portfólio. Foi nele 

que pude observar e acompanhar se os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II 

(com muitas dificuldades de escrita e compreensão) conseguiam estabelecer 

conexões daquilo que estavam vivenciando nas oficinas com a realidade que os 

cercava. Com isso vieram algumas certezas de que eu precisava levar essas 

experiências, que ainda precisavam ser amadurecidas, para a minha vida 

profissional. Era necessário criar mecanismos nas minhas futuras aulas que 

favorecessem a aprendizagem de geografia através da escrita. 

Durante o curso de especialização tive a oportunidade de iniciar minha vida 

profissional ministrando aulas para alunos do Ensino Fundamental e Médio. 

Atualmente, sou professora da rede estadual de educação do Rio Grande do Sul, no 

município de Osório e atuo, também, na rede privada, trabalhando geografia com o 

Ensino Médio e percebo que as dificuldades encontradas pelos alunos perpassam 

todas as áreas, pois apesar de termos alunos alfabetizados, mesmo diante de uma 

era de muita informação e tecnologia, boa parte não consegue muitas vezes, 

construir a partir disso, o conhecimento. É um trabalho constante fazer com que os 

alunos sejam os protagonistas no seu processo de aprendizagem, e é necessário 

que eles realizem a leitura de mundo, da realidade que os cercam e que nós, 

professores, temos que ter uma postura de mediadores desse processo. 

Todas as experiências vividas por mim em sala de aula como aluna e depois, 

professora, me dão a certeza de que tenho que continuar buscando, aprendendo, ou 

seja, ser professor é antes de tudo ser pesquisador. Partindo da minha realidade, e 

analisando minhas experiências enquanto aluna, faço uma análise de um tema que 

é importante para esta pesquisa: minha vida como leitora. 

Percebo que ao começar a ler me tornei uma leitora voraz. Era frequentadora 

assídua da biblioteca e isso se deu por vários anos da minha vida escolar até chegar 

ao Ensino Médio. Revisitando minhas lembranças desta fase, eu percebo que em 

algum momento a minha relação com a leitura se perdeu, se esvaziou, talvez por 

conta de experiências de leituras escolares deslocadas dos meus interesses 

pessoais. Por conta disso, eu consigo entender o porquê dos alunos terem tantas 

dificuldades e como criamos conflitos em sala quando solicitamos algumas leituras. 

Para que eles possam ter repertórios sociais/culturais faz-se necessário um olhar 

para as questões voltadas aos multiletramentos geográficos, ou seja, na construção 
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de aportes necessários para que eles consigam realizar a leitura do lugar onde 

vivem, a leitura de mundo, para que se apropriem e entendam o seu espaço 

(MARINHO, 2017). 

Atualmente, as questões que envolvem a leitura entre os jovens do Ensino 

Médio, se mostram preocupantes, como mostra a pesquisa intitulada: “Retratos da 

Leitura no Brasil” 3 , divulgada em 2020. A partir dela, podemos perceber que 

somente um pouco mais de 50% dos brasileiros possuem hábitos de leitura. Ainda 

de acordo com a pesquisa a única faixa etária que apresentou um aumento em 

relação a este hábito, foi a de 5 a 10 anos. Todas as outras, incluindo a faixa etária 

dos estudantes que participaram deste estudo (jovens do Ensino Médio) caíram em 

relação às últimas pesquisas. 

Outro ponto é que mais da metade dos leitores lê por indicação da escola ou 

do professor. Relacionado com as minhas memórias de estudante, já referidas aqui, 

reforçam a ideia de o período em que mais li na infância e na adolescência foi o que 

a escola estimulava este hábito, fazendo com que eu realizasse retiradas semanais 

na biblioteca, tornando esse processo mais raro com o passar dos anos escolares, 

conforme eu ia me aproximando do EM, exatamente como apontado pela pesquisa e 

no texto reflexivo de minha trajetória. 

De acordo com a pesquisa, nós professores, somos responsáveis por indicar 

e influenciar nos hábitos de leitura, mas como fazê-lo, principalmente, nesta fase dos 

anos finais da Educação Básica?  Acredito que minhas aulas de geografia precisam 

contribuir para estimular a leitura e a escrita, para a busca de novos aprendizados, 

culturas, temáticas que estão presentes em suas vidas, retratadas em livros, revistas, 

artigos, que fomentem as discussões, enriqueçam os debates, pontos de vista, bem 

como, para a visão de mundo dos estudantes. 

A partir de minhas experiências como professora/aluna tornou-se pertinente o 

desenvolvimento desta pesquisa, pois foi diante dessas dificuldades que resolvi 

ressignificar minha prática utilizando o portfólio nas aulas de geografia do EM. Sinto 

que é necessário um aprofundamento, um arcabouço teórico para que se possa ter 

essa prática problematizada e que o seu resultado possa contribuir para a melhoria 

e porque não dizer, para a ampliação dos meus estudos, e do processo de 

aprendizagem dos meus alunos. Partindo dessa premissa, acredito, que a temática 

 
3  Disponível em: https://www.otempo.com.br/diversao/resultado-da-pesquisa-retratos-da-leitura-no-
brasil-e-apresentado-1.2384052. Acesso em: 10 Dez. 2020. 
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principal desta pesquisa envolve o portfólio como uma alternativa para a promoção 

da leitura e escrita servindo como uma ferramenta interessante para este propósito, 

e que, ao mesmo tempo, pode promover os multiletramentos geográficos. A minha 

prática com os portfólios nas aulas de geografia tem confirmado o que sabemos 

historicamente, que a leitura e a escrita são os conectores que possibilitam a 

interação nas diversas áreas do conhecimento convergindo para os processos de 

ensino-aprendizagem. 

A escola é o espaço e muitas vezes, o único, em que o aluno se depara e que 

se problematiza com as questões voltadas à leitura, à escrita e à 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 o compromisso do professor 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, 1999). Para que isto se 
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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): 

 

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 4  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.   

De acordo com Brait (2011), a linguagem é a forma com a qual os sujeitos 

estabelecem comunição com os demais e consigo mesmo, utilizando-se de um 

 
4 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). 
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sistema de palavras, sons e imagens. Ao estabelecer a comunicação com os demais, 

a linguagem é a forma utilizada para realizar o processo de negociação de sentido. 

Neste caso, o portfólio serve como instrumento promotor da comunicação escrita na 

medida em que convida o sujeito a fazer interlocuções sobre o que vê em aula e 

uma narrativa de si, ou seja, um importante instrumento de comunicação professor e 

aluno para este estudo. 

Pernigotti et al (2000 s.p.), visando conceituar o portfólio, informa que “trata-

se do registro da trajetória de aprendizagem do aluno”, em que ele pode registrar 

suas certezas, o que realmente aprendeu nas aulas, inclusive, suas dúvidas, o que 

não entendeu, aquilo que não ficou claro, destacando também ao longo do processo 

de construção deste instrumento as mais variadas relações do que está aprendendo 

nas aulas com o que acontece na sua realidade.  

Nessa direção, acredito que o portfólio contribui com a busca constante pelos 

multiletramentos geográficos, expressão ainda em construção conceitual, mas que 

tem no portfólio (um motor que impulsiona a leitura de mundo) um instrumento que 

serve como um espaço possível também para os processos de autoria5 dos alunos. 

Nessa perspectiva, nesta dissertação buscar-se-á um entrelaçamento entre portfólio 

e os multiletramentos geográficos. Assim, temos como problema central deste 

estudo, a seguinte questão: De que modo o processo da elaboração de portfólios 

por parte de estudantes do Ensino Médio pode contribuir para os multiletramentos 

geográficos? Partindo deste questionamento foi necessário realizar a elaboração de 

outras questões norteadoras: 

- Quais práticas viabilizam a construção de portfólios em aulas de geografia 

com estudantes de uma turma de 3º Ano do Ensino Médio, por meio da utilização de 

oficinas de aprendizagem? 

- De que forma se possibilita a construção dos multiletramentos geográficos 

no Ensino Médio desenvolvendo conceitos geográficos a partir dos portfólios? 

- Que aspectos auxiliam à reflexão do processo de produção dos portfólios? 

- Quais as potencialidades e desafios se fazem presentes na produção de 

portfólios enquanto estratégia de ensino de geografia visando os multiletramentos 

geográficos no Ensino Médio?  

 
5 Corroborando com Sant’Anna (2011, p. 19) “Considero a autoria como processo que permite ao 
aluno o deslocamento da posição de simples reprodutor de formas textuais na escola, direcionando-
se à apropriação de formas de produção da língua escrita para além do discurso pedagógico 
tradicional”. 



21 

 

- Como produzir um portfólio como produto da dissertação, tendo por base a 

experiência docente desenvolvida, contendo os principais referenciais teóricos, 

orientações e reflexões sobre o processo da pesquisa? 

Essa pesquisa apresenta como 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 ao aprimoramento das mesmas. 

Como objetivos específicos a serem alcançados, temos: 

- Possibilitar a construção dos multiletramentos geográficos no Ensino Médio 

através do desenvolvimento de conceitos geográficos por meio da construção de 

portfólios.  

-Averiguar se e como os conceitos geográficos presentes nos portfólios 

construídos permitem a construção dos multiletramentos geográficos; 

-Verificar as potencialidades e desafios que se fazem presentes na produção 

de portfólios enquanto estratégia de ensino de geografia visando os multiletramentos 

geográficos no Ensino Médio; 

- Produzir um portfólio formativo, como produto da dissertação, tendo por 

base a experiência docente desenvolvida, contendo os principais referenciais 

teórico-conceituais, orientações e reflexões sobre o processo da pesquisa-ação. 

 Para buscar tais respostas aos questionamentos e objetivos propostos, a 

metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho envolveu a pesquisa 

qualitativa em educação que, de acordo com os procedimentos, se constituiu em 

uma pesquisa-ação, pois esta investigação ocorreu no meu próprio espaço 

educativo, em que assumi o lugar de professora-pesquisadora. Deste lugar foi 

realizado um movimento reflexivo em práticas de aulas oficinas (realizadas via 

Google Meet) promovidas por mim, para discussão e produção dos estudantes (que 

se encontravam no 3º Ano do EM e que se voluntariaram para este estudo) 

envolvendo alguns conceitos geográficos para que assim, por meio desta e de 

outras práticas, possam desenvolver uma aprendizagem significativa6. Todo esse 

processo foi devidamente registrado e analisado.  

 
6  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. 
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É importante destacar que esta pesquisa desenvolveu-se durante a pandemia 

de COVID-19 que assolou o mundo no início de 2020. Neste ano em questão, 

tivemos a disseminação deste vírus, descoberto na cidade chinesa de Wuhan e 

posteriormente ele se dissipa rapidamente por outras partes do globo como já era 

possível observar em meados do mês de março de 2020. Na tentativa de conter o 

alastramento da doença e evitar a superlotação em hospitais, buscando assim a 

preservação de milhões de vidas, iniciou-se em diversos países, o lockdown, que se 

caracteriza pelo confinamento, isolamento de pessoas. Escolas, Universidades, 

empresas, comércio, eventos, tiveram que se adaptar a esse momento que 

estávamos enfrentando. No caso das Escolas e Universidades brasileiras, observa-

se que optou-se conforme legislação, pelo Ensino Remoto 7 , assim como a 

realização das oficinas deste estudo na tentativa de preservar a saúde de todos os 

envolvidos. 

A fim de obter um embasamento consistente para o desenvolvimento desta 

pesquisa, foi necessário realizar um levantamento bibliográfico e conceitual sobre 

letramentos, multiletramentos e portfólio, sendo que, inicialmente será explanado o 

conceito de letramento e logo após o de multiletramentos, visto que o último vem 

sendo estudado mais recentemente, partindo de um novo olhar sobre os letramentos, 

ou seja, expandiu-se o conceito, pluralizando-o para dar conta da realidade atual, 

permeada pela era digital e pela multiculturalidade, possibilitado através do intenso 

processo de globalização.  

Diante disto, essa dissertação está organizada da seguinte maneira: No 

primeiro capítulo apresentamos o referencial teórico trazendo um olhar sobre os 

letramentos, uma reflexão sobre docência e o ensino de geografia na perspectiva 

dos letramentos geográficos, o conceito de multiletramentos atrelado aos 

multiletramentos geográficos, e por fim, o conceito de portfólios e sua possível 

contribuição para os multiletramentos geográficos.  

Além disso, apresenta-se o delineamento do estudo como os aspectos 

metodológicos, principalmente, caracterizando a pesquisa-ação educacional e sua 

 
7 Na rede Estadual de Ensino a qual a pesquisadora atua, em uma Escola de Ensino Médio, o Ensino 
Remoto ocorreu com aulas síncronas e assíncronas. Foi realizada uma divisão levando em conta a 
carga horária total de 2 horas semanais do componente curricular geografia. Os estudantes recebiam 
na semana, de forma assíncrona, atividades via plataforma Google Sala de Aula, assim como, 
participavam de aulas via Google Meet (1 hora) com a professora, sendo considerada aula síncrona. 
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importância na formação do processo formativo da professora. Nesta perspectiva, 

passa-se a caracterizar o espaço de investigação, assim como apresentando 

informações dos participantes da pesquisa, considerando as questões éticas. 

Após, produz então, a apresentação e a análise do processo da pesquisa-

ação realizada, considerando o processo pedagógico desenvolvido na produção dos 

portfólios dos estudantes, trazendo também um capítulo da análise da professora e 

seu processo de pesquisa. 

Finalizando a dissertação temos as considerações finais onde discorro as 

reflexões oriundas do processo de pesquisa e sobre o produto final que se constitui 

em um portfólio formativo da professora pesquisadora, intitulado: “Portfólio formativo 

de uma professora pesquisadora: Em busca dos multiletramentos geográficos”, 

construído a partir da experiência vivida na condição de professora pesquisadora, 

buscando melhorar a minha prática docente e a de outros professores.  Logo após, 

temos referências e apêndices.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 UM OLHAR SOBRE LETRAMENTOS: PRIMEIRAS IMPRESSÕES 

 

As preocupações voltadas às questões que envolvem o letramento estão 

cada vez mais presentes no fazer diário da sala de aula e, consequentemente, no 

que implica, enquanto realidade/necessidade social. 

Segundo Embaló, Silva e Sant’Anna (2019, p. 196) “A escola é considerada a 

principal instituição para a constituição do letramento, embora, do ponto de vista 

histórico, tenha se preocupado mais com o ensino do sistema de escrita de uma 

forma restrita do seu uso social”.  

Diante disso, é possível corroborar com a máxima de que os alunos hoje, na 

maioria dos casos, são alfabetizados, sabem ler e escrever, mas não corporificam 

tais práticas, ou melhor, não as utilizam socialmente, podendo-se destacar entre elas: 

a dificuldade da leitura de reportagens com textos mais longos em sala de aula, 

resistência ao exercício da escrita, como produções textuais, dificuldades na 

interpretação de questões em avaliações referentes às diversas disciplinas, da 

mesma forma em exames externos, como o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) 8, etc. 

Tendo em vista o exposto acima, é possível analisar que ser alfabetizado é o 

início de um processo de apropriação linguística, mas que precisa evoluir para 

resolver novas demandas, e por que não, necessidades sociais de leitura e escrita. 

A partir de tais inquietações trazidas do cotidiano escolar, se faz necessário, 

para que se possa incitar provocações a partir delas, gerando assim um processo 

reflexivo, uma visão e, por que não, um primeiro olhar sobre as mais diversas teorias 

envolvendo o letramento e sua relevância, analisando também, mais além, pois, 

esse é o intuito do trabalho, o letramento sob a perspectiva da disciplina de 

geografia. Tal panorama nos ajudará a identificar e a contemplar os mais variados e 

complexos conceitos que abarcam o tema, formando, portanto, um vasto arcabouço 

teórico relevante para o aprofundamento. 

 
8  Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem o objetivo de avaliar o 
desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que 
estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. Conforme disposto em: 
http://portal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791. Acesso em: 02 jan. 2020. 
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Soares (2010) inicia sua obra Letramento: um tema em três gêneros, com 

uma discussão a respeito da origem do termo letramento, que segundo a autora, 

surge etimologicamente da palavra língua inglesa literacy que seria  

 

[...] o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a 
escrever. Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz 
consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, 
linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o 
indivíduo que aprenda a usá-la (p.17). 

 
 

Socialmente falando, já se pode ter uma ideia mais ampla do quão importante 

é o entendimento deste conceito, pois é necessário refletir sobre como contribuir nos 

processos de aprendizagem, tendo em vista a verdadeira mudança de estado/status 

para o efetivo letramento. Pensar o ensino primando pela qualidade é levar em 

consideração à distinção entre o conceito de letramento e alfabetização, que Soares 

(2010, p. 36), esclarece: 

 

Há assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver 
na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado (atribuindo 
a essa palavra o sentido que tem literate em inglês). Ou seja: a pessoa que 
aprende a ler e a escrever - que se torna alfabetizada – e que passa a fazer 
o uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas sociais de leitura e 
escrita – que se torna letrada – é diferente de uma pessoa que não sabe ler 
e escrever – é analfabeta – ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da 
leitura e da escrita – é alfabetizada, mas não letrada, não vive no estado ou 
condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita. 

 

É necessário então que ocorram mudanças no sujeito, ou seja, deve-se 

buscar, segundo a autora, uma nova condição. Pode-se dizer que a partir da mesma, 

ocorrerão mudanças culturais e sociais, que levam em conta o letramento e sua 

dimensão social. Para Soares (2010, p. 72): 

 

[...] letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de 
escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam 
com as necessidades, valores e práticas sociais. Em outras palavras, 
letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades 
individuais; é o conjunto de práticas ligadas à leitura e à escrita em que os 
indivíduos se envolvem em seu contexto social. 

 

Pode-se afirmar que práticas de letramento surgem da necessidade de 

superação da mera decodificação linguística, e devem ir além, imbricadas com as 

demandas sociais de leitura e escrita.  
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Ao sujeito alfabetizado deve ser oferecida a oportunidade da aprendizagem 

com propósitos maiores, possibilitando-lhe o desenvolvimento de uma consciência 

crítica em relação a sua realidade, seu contexto, oferecendo condições para que 

possa realizar efetivas intervenções como agente da mudança social. 

Segundo Pulline e Moreira (2008, p. 232 apud Embaló, Silva e Sant’Anna 

2019, p. 196), “a escola é um lugar privilegiado para a construção da cidadania e 

para a formação e transformação do indivíduo que nela está inserida, principalmente, 

alunos e professores”. Entende-se a partir dessa ideia que é papel da escola 

oportunizar aos alunos uma percepção da realidade com o objetivo de problematizá-

la para que tenhamos verdadeiros agentes da transformação, sendo este um 

propósito também de todas as áreas do conhecimento. 

Street (2014) oferece uma visão mais contextualizada sobre as práticas do 

letramento, ou seja, através de uma perspectiva sociocultural, levando em 

consideração as relações de poder e de ideologia, e não somente como uma 

habilidade neutra, pragmática. Nessa visão entende-se que a sociedade se 

apresenta permeada por diversas relações de poder, ideologias dominantes, em 

certos contextos históricos, e que isso deve ser levado em conta quando nos 

referimos a estudos e práticas de letramento. 

Segundo Pinto (2014), os Novos Estudos do Letramento (NEL), reconhecem 

os letramentos como sendo múltiplos, já que os usos da leitura e escrita são 

variados e se fazem necessários em diferentes contextos, culturas e requerem 

diferentes habilidades. A partir dessas concepções Street (2014) definiu seus 

modelos de letramento: o autônomo e o ideológico. 

No modelo autônomo, o autor considera que o mesmo baseia-se em um 

modelo individual, priorizando a escrita, independente do contexto, tendo assim um 

ensino mais voltado ao tradicional, privilegiando princípios mais cognitivos, teóricos. 

Em contrapartida, no modelo ideológico, apresenta uma concepção de 

letramento alicerçada na dimensão sociocultural, priorizando o contexto do indivíduo, 

os fatos históricos e como as tensões entre indivíduos e seus diferentes contextos 

possibilitam as práticas de letramento. 

Os letramentos, dentro desta lógica, servem para provocar questionamentos, 

resistências, aos valores e as representações de poder na conjuntura social ao qual 

estamos inseridos. A escola como instituição social, deve cumprir seu papel como tal, 

oportunizando, criando as condições necessárias para que o aluno consiga realizar 
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efetivamente práticas de letramento, indo além da mesma, estabelecendo relações 

com outros contextos, espaços, instituições de diferenças culturas. 

Torna-se notório através dos NEL e seus autores que letramentos e cultura 

estão imbricados nos processos de ensino-aprendizagem, ou seja, são 

fundamentais para que ocorra a promoção do letramento, através de um olhar 

voltado  

 

[...] para a importância de uma pedagogia sensível às diferenças e acionar 
discussões sobre a complexidade e multiplicidade do letramento, 
chamando-se a atenção, inclusive, para o fato de que as práticas de 
letramento tanto constituem quanto são constituídas pela cultura (OLIVEIRA, 
2010, p. 128-129). 

 

A partir dessa visão reforça-se a ideia do entrelaçamento da língua com os 

processos culturais, não podendo ser estudadas dissociadas. Para Bakhtin (2006, 

apud MICARELLO e MAGALHÃES 2014, p. 156), “a língua é um fenômeno 

complexo de interação que carrega a ideologia do falante, não convém reduzi-la 

para as práticas pedagógicas a um sistema, já que ela não possui existência 

objetiva.” Pode-se afirmar que através dos enunciados está se expondo esses 

discursos/ideologia, que são oriundos da nossa cultura e assim nos constituem.  

Dentro desta concepção reforça-se a ideia anterior, em que é fundamental 

uma visão que leva em consideração aspectos que relacionam a língua com a vida 

dos sujeitos.   

Na escola tem-se uma realidade que não privilegia essa integração, pelo 

contrário, muitas vezes distanciam essas duas palavras, não relacionando a leitura 

aos problemas/situações do cotidiano. Como proposta para esta situação, Micarello 

e Magalhães (2014, p. 159) nos trazem: 

 

Seria interessante, portanto, trazer as situações de interlocução da vida 
cotidiana para as salas, sempre embasados nas proposições bakhtinianas 
de que a língua não é produzida por um sujeito isolado. Fazer isso significa 
questionar como a vida de crianças e jovens, especialmente aqueles das 
classes menos favorecidas, é considerada quando nos propomos a inseri-
los em novas práticas letradas. [...] Em contato com a língua viva, com as 
práticas significativas para apropriação de suas formas, é certo que o sujeito 
aprende sua língua e se desenvolve nela. 

 

Essa interação no ambiente escolar com a língua, e a oportunidade de trazer 

para a mesma, as situações cotidianas, se dá através de diferentes gêneros 
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discursivos, “que são formas linguísticas reconhecidas pelos sujeitos nos usos 

sociais e, por isso, tornam a comunicação possível” (MICARELLO e MAGALHÃES 

2014, p. 159). Quando se obtém acesso a uma ampla gama desses gêneros e 

consegue-se compreendê-los, está aí de fato ocorrendo uma inserção social, sendo 

possível a participação nas decisões, mas, sobretudo, não se deixando dominar por 

aqueles que economicamente e culturalmente comandam a sociedade e determinam 

o que serve e o que não serve para o coletivo, quem deve ter a oportunidade de ser 

letrado e quem não deve, por exemplo. 

 É necessário propiciar esses momentos de reflexão dos diferentes discursos 

em sala de aula e por meio e a partir deles, inovar a maneira de agir e do pensar as 

práticas cotidianas, mas antes de tudo “[...] que nos coloquemos na posição de 

‘insider’, ou seja, que nos situemos no interior desse espaço, com a intenção de 

compreender os discursos e as crenças que orientam as formas de agir dos agentes 

sociais que nele atuam” (OLIVEIRA, 2010, p. 123). 

Nessa mesma perspectiva, Kleiman (apud OLIVEIRA, 2010) apresenta uma 

forma de pensar a escola como integradora, como um espaço de letramento e 

vivência, isto é, linguagem e realidade, escrita e prática social, através de seu 

conceito de projetos de letramento que, segundo a autora: 

 

[...] é uma prática social em que a escrita é utilizada para atingir algum outro 
fim, que vai além da mera aprendizagem da escrita (a aprendizagem dos 
aspectos formais apenas), transformando objetivos circulares como 
“escrever para aprender a escrever” e “ler para aprender a ler” em ler e 
escrever para compreender e aprender aquilo que for relevante para o 
desenvolvimento e realização do projeto (KLEIMAN, 2000, p.238 apud 
OLIVEIRA, 2010, p.129). 

 

A autora reforça as ideias, já expostas neste texto, de que a leitura e escrita 

servem para o além da alfabetização, servem para a compreensão dos problemas 

ou situações relevantes para o sujeito, e para sua comunidade, exemplificadas aqui, 

através dos projetos de letramentos, que vão exigir esforços coletivos, para que se 

utilizando desse expediente e baseado no desenvolvimento dessas práticas, o 

sujeito possa ter ferramentas efetivas para sua participação/atuação social. 

Trabalhar nessa perspectiva do letramento como prática social requer de 

todos os docentes, a assunção de uma postura de efetiva participação, 

compromisso com o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, que corporifiquem a 

postura de agentes de letramento.  
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Segundo Kleiman (2006, p.82-83 apud OLIVEIRA, 2010, p. 131), “um agente 

de letramento é, [...] um promotor das capacidades e recursos de seus alunos e 

suas redes comunicativas para que participem das práticas sociais de letramento.” 

Já em Letramentos na contemporaneidade, Kleiman (2014, p. 74) também se refere 

ao termo como sendo um sujeito “(professor, assistente, voluntário) que ame a 

leitura, que saiba contar histórias, enfim, que alimente o desejo e a curiosidade pela 

escrita do aluno”. Nesta última visão a autora suaviza o termo, trazendo-o para o 

lado mais lúdico, pensando no fazer em sala, na relação professor-aluno, com os 

ensinamentos/exemplos/trocas que se constituem através dela, mas não 

simplificando o conceito, pelo contrário, reforçando a importância do professor e qual 

seu papel na mobilização no processo de construção do conhecimento. 

 

2.2 DOCÊNCIA E ENSINO DE GEOGRAFIA: EM BUSCA DO LETRAMENTO 

GEOGRÁFICO 

 

 Quando se pensa nas questões que envolvem o professor no processo 

educativo, é possível encontrar uma vasta produção literária sobre a formação assim 

como a relação com a prática em sala de aula. É sabido que as concepções acerca 

do professor que temos são permeadas por diversas, histórias, culturas, exemplos. 

O professor seria aquele que exerce a docência. Mas o que é docência? Será que 

nossas práticas vão ao encontro dos conceitos de docência já constituídos? 

Diversos autores estabeleceram algumas discussões sobre o tema, teorizando 

mediante suas experiências, o que seriam os pressupostos que nos constituem 

enquanto docentes. A seguir trarei algumas concepções acerca do conceito de 

docência que serão discutidas neste trabalho e que acredito que devem fazem parte 

do meu ser e fazer docente. 

 Embora a docência, conforme Gafforelli e Sant’Anna (2018), envolva múltiplas 

dimensões do trabalho docente abrangendo o ensino, a pesquisa, o diálogo com a 

comunidade e a gestão educacional, neste espaço, partindo de Freire (1996) refletir-

se-á sobre alguns aspectos éticos, estéticos e políticos destacadas pelo autor.     

Freire (1996, p. 23) entende que não há docência sem discência, o que o 

próprio chama de “dodiscência”, pois, “Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender”. Essa troca entre professor e aluno ou ensinante e 

aprendente demonstra o que acontece nesta relação “Ensinar inexiste sem aprender 
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e vice-versa” (FREIRE, 1996, p. 23). Para ele ensinar e aprender dialogam com a 

postura epistemológica (postura esta que precisa ser assumida pelo professor), em 

que exige-se que ele reflita sobre seu conhecimento, e se mantenha aprendente, 

“mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e 

estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se[...]” (FREIRE 1996, p. 

25). 

Logo, pode-se dizer que um professor que mantenha uma postura 

epistemológica ativa é um professor que como curioso, problematiza seus conteúdos, 

saberes, pois, ao passar por este processo pode despertar esta curiosidade em seus 

alunos, ou seja: 

 

[...] com relação a aprender, é um processo que pode deflagrar no aprendiz 
uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais criador. O que 
quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se exerça a capacidade 
de aprender tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando 
“curiosidade epistemológica, sem a qual não alcançamos o conhecimento 
cabal do objeto (FREIRE, 1996, p. 24-25) 

 

Ensinar exige uma postura inquieta, curiosa e contínua por parte dos 

docentes. É necessário que os docentes tenham noção de que são seres 

inacabados, que possuem certezas, mas também constituídos por muitas incertezas 

e que isso faz parte dos saberes docentes, visto que: 

 

Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pense errado, é 
quem pode ensinar a pensar certo. E uma das condições necessárias a 
pensar certo é não estarmos demasiados certos de nossas certezas. Por 
isso é que o pensar certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente 
distante do puritanismo, rigorosamente ético e gerador de boniteza, me 
parece inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se acha 
cheia ou cheio de si mesmo (FREIRE, 1996, p. 27-28) 

 

Os estudos de Freire permitem despertar nos educandos, como já foi dito, a 

curiosidade epistemológica que visa construir o caminho para que seja possível tirar 

as amarras do senso comum, para um pensamento mais crítico para que dessa 

forma possa continuamente superá-lo, assim, para Freire (1996, p. 31-32): 

 

Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao 
saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, 
aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto 
cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Muda de qualidade, mas 
não de essência. [...] A curiosidade como inquietação indagadora, como 
inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, 
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como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta 
faz parte integrante do fenômeno vital. 

  

A partir dela é que se retoma aqui a postura epistemológica do docente, em 

que o mesmo só pode assumi-la quando apropria-se de um movimento “entre o 

fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1996, p. 38) problematizando-o. Para o 

autor, o docente deve estar em constante reflexão sobre a sua prática, pois “É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 39). Só podemos mudar nossas práticas visando 

melhorá-las quando nos conhecemos e reconhecemos enquanto docentes e 

levamos em conta todas as dimensões atribuídas a esse status, que é multifacetado, 

complexo, dinâmico, que exige mediação, pesquisa, rigorosidade metódica, que 

convergem para nos conscientizarmos que ser docente é estar em constante 

aprendizado durante nossa prática. Eis a importância desta pesquisa. 

Tendo-se por base a realidade e nos principais objetivos desse estudo reflete-

se sobre docência em geografia e os caminhos necessários para o letramento 

geográfico.  

A disciplina de geografia, que vem sendo desprestigiada, melhor dizendo, 

minorada nos últimos anos, juntamente com as disciplinas relacionadas à área das 

ciências humanas (Filosofia, Sociologia, História) tem, como propósito, despertar no 

aluno, uma consciência crítica da sua realidade social, ou seja, criar as condições 

para que isso ocorra. Isso se torna possível quando coloca-se em prática tais 

condições, oportunizando assim a leitura de mundo com vistas à criticidade, pois:  

 

[...] através da análise do espaço geográfico pois este, tal qual a linguagem 
e as palavras, é produto histórico, humano e carregado de conhecimentos e 
suores populares, construídos no decorrer de nossa existência. Conseguir 
que o educando reflita sobre a sua própria realidade, pois esta, sendo 
histórica, é criação dos homens (KAERCHER, 1999a, p. 48). 

 

Essa leitura de mundo, imprescindível em todas as áreas, faz-se cada vez 

mais importante hoje como um objetivo e prática de sala de aula, pois, segundo 

Freire (1996, p. 81): 

 

Como educador preciso de ir “lendo” cada vez melhor a leitura de mundo 
que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto 
imediato e do maior de que seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: não 
posso de maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com 
os grupos populares, desconsiderar seu saber de experiência feito. Sua 
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explicação do mundo de que faz parte a compreensão de sua própria 
presença no mundo. E isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido 
no que chamo de “leitura do mundo” que precede sempre a “leitura da 
palavra”. 

 

Contemplar a disciplina de geografia por esse viés se faz necessário, uma vez 

que, dessa forma, entende-se que, estar ciente das ideias/leituras que os alunos 

fazem de seu contexto nos possibilita uma apropriação, quer dizer, um subsídio, que 

contribuirá para a ampliação desse processo de leitura que resultará no 

entendimento do seu papel histórico/social. 

Precisa-se ir além de decorar ou decodificar elementos, signos etc. deve fazer 

sentido, principalmente, vislumbrando sua realidade, para compreendê-la e modificá-

la.  E é nessa conjuntura que os processos de letramento (práticas sociais de leitura 

e escrita) vão dar o suporte necessário para tal entendimento, uma vez que o aluno 

que consegue compreender como ocorreram e ocorrem os processos sociais, 

políticos etc. e como as consequências/interferências dos mesmos se apresentam 

para ele, está desempenhando o letramento como prática por meio da desta 

disciplina. 

Como já dito anteriormente, alguns alunos chegam ao Ensino Médio com 

falhas ou dificuldades de escrita, o que na teoria, deveria se privilegiar em conjunto 

antes mesmo de se preocupar com as divisões em disciplinas ou áreas. Diante 

deste contexto, os alunos não conseguem fazer as relações necessárias para se 

apropriarem dos conceitos básicos das áreas, que cada ano, em diferentes níveis do 

EM, são apresentados. 

Então, por que não realizamos, com compromisso, práticas de letramento em 

todas as disciplinas? Por que sempre, na maioria dos casos, atribuímos a culpa por 

tais dificuldades aos professores da área de linguagens? 

Segundo Lea e Street (1998; 2006, apud SILVA, 2019), após realizarem 

estudos sobre letramentos acadêmicos (que é possível considerar como práticas 

voltadas também da Educação Básica) sugerem que se deve lidar com tais 

problemas envolvendo letramentos no âmbito acadêmico, desenvolvendo, por 

exemplo, um repertório de práticas linguísticas apropriadas para cada contexto e 

lidar com os significados e identidades sociais que cada um evoca. Os mesmos 

autores, apesar de denominarem Letramentos Acadêmicos, afirmam que se pode 

utilizar esse conceito em todas as etapas da Educação Básica e ainda definem esse 
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conceito “como as práticas que envolvem “leitura e escrita nas disciplinas” (LEA; 

STREET, 1998, p. 157, apud SILVA, 2019, p.22, tradução do autor)”. Assim sendo, 

uma possível alternativa para solucionar alguns dos problemas já mencionados, é a 

de que todas as áreas devem empenhar-se para que os alunos através dos 

conteúdos propiciados por elas se apropriem das práticas de leitura e escrita 

correspondentes aos seus conceitos, colaborando desta maneira para o letramento, 

pois todas as áreas são responsáveis em algum momento por ocasionar esse déficit, 

tornando-se assim mais responsáveis ainda na superação dele. 

Fica evidente que para práticas de letramento se efetivem, é preciso uma 

gama de conhecimento, que tem como ponto de partida o linguístico e é atravessado 

pelas demais áreas do conhecimento, que juntos fornecerão as 

condições/ferramentas necessárias para que tal processo ocorra. 

Sobre isso, retoma-se a ideia de que, são múltiplos os letramentos, podendo 

citá-los nas mais diversas áreas do conhecimento, entre eles, o letramento 

matemático, literário, digital etc. na área das ciências humanas, especialmente na 

disciplina de geografia, o conceito mais difundido, em diversos artigos acadêmicos e 

alguns livros, trata-se do letramento cartográfico. 

Segundo Castellar e Vilhena (2010, p. 23): 

 

Ensinar a ler em geografia significa criar condições para que a criança leia o 
espaço vivido, utilizando a cartografia como linguagem para que haja o 
letramento geográfico. Ensinar a ler o mundo é um processo que se inicia 
quando a criança reconhece os lugares e os símbolos dos mapas, 
conseguindo identificar as paisagens e os fenômenos cartografados e 
atribuir sentido ao que está escrito. 

 

Pode-se assim dizer que a geografia, partindo do conceito sobre alfabetização 

cartográfica ou letramento cartográfico, faz uso de diversas categorias/gêneros 

textuais, como por exemplo, mapas, símbolos, imagens em suas práticas e quando 

se volta para o sentido da alfabetização, espera-se que o aluno leia/decodifique tais 

fenômenos, para que assim, ele possa utilizá-los como um meio na compreensão da 

realidade em que está inserido. É importante que o aluno consiga perceber que a 

ação de ler o espaço, ler o mundo, é carregada de fatores sociais, econômicos, 

ideológicos e de poder, presentes no contexto em questão, que se apresentam 

entrelaçados e que vão além da mera decodificação de elementos cartográficos. 
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Partindo de uma situação em que o aluno utiliza a linguagem cartográfica 

espacial para interpretar um mapa de sua cidade ou bairro, ou seja, um gênero 

textual específico da disciplina, ao fazê-lo, entendê-lo e contextualizá-lo diante de 

uma situação problema, dentro ou fora da realidade escolar, atribuiu-se a tal feito 

uma função/prática social, sendo assim, práticas de letramento. 

Por isso, para pensar a geografia em uma perspectiva do letramento e sua 

contribuição social, Callai (2003, p. 57-58) faz o alerta de que se deve ter a 

consciência que o ensino de geografia: 

Não pode ser uma coisa alheia, distante, desligada da realidade. Não pode 
ser um amontoado de assuntos, ou lugares (partes do espaço), onde os 
temas são soltos, sempre defasados ou de difícil (e muitas vezes 
inacessível) compreensão dos alunos. Não pode ser feita apenas de 
descrição dos lugares distantes ou de fragmentos do espaço. 

 

A partir do entendimento sobre letramento cartográfico e suas implicações, é 

possível refletir acerca do termo, sobre sua dimensão, ou seja, abrangência, em 

termos de habilidades. Nesse ponto, observa-se o mesmo mais voltado para a 

compreensão espacial, leitura de mapas etc. Partindo do pressuposto que 

letramento envolve leitura e escrita como prática social (SOARES, 2010) e que o 

próprio ensino de geografia vai muito além das questões cartográficas em si, seria 

significativo, ampliar esse conceito, trazendo a tona um conceito que abarcasse as 

outras especificidades da disciplina, uma visão que englobe também questões 

sociais, econômicas, políticas, que o termo cartografia9 não remete, em um primeiro 

momento, ou seja, delimita, muitas vezes, o letramento voltado para o ensino de 

geografia e seu fazer escolar em questões específicas, como a compreensão e 

utilização de mapas. 

Baseado nessa concepção optar-se-á por utilizar o termo letramento 

geográfico, pois, leva-se em consideração o sentido mais amplo do conceito de 

geografia, levando-se em conta a cartografia como ferramenta para seu 

entendimento e análise10, de acordo com as práticas em sala de aula, seus temas, 

 
9“A cartografia é um conjunto de estudos e operações lógico-matemáticas, técnicas e artísticas que, a 
partir de observações diretas e da investigação de documentos e dados, intervém na construção de 
mapas, cartas, plantas e outras formas de representação, bem como no seu emprego pelo homem. 
Assim, a cartografia é uma ciência, uma arte e uma técnica” (CASTROGIOVANNI, 2003, p. 38).  
10 De acordo com Pires (2016), “A cartografia não é um conteúdo, mas sim um conceito estruturante, 
desta forma ela fornece suporte para a leitura do espaço. A cartografia escolar é considerada uma 
opção metodológica, para Castellar (2005a), isso implica utilizá-la em todos os conteúdos de 
geografia, quando identifica e conhece não apenas a localização dos países, mas entende as 
relações entre os países, os conflitos e ocupações do espaço.” (PIRES, 2016, p. 49). 
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suas facetas e a abrangência que se espera alcançar com vistas ao letramento 

geográfico. 

O conceito de geografia pode ser definido por diferentes autores, entre eles o 

de Schäffer (2005, p. 15) que traz a noção de que geografia: 

 

É ir além de globos e mapas; é ter conhecimento sobre os locais e saber os 
porquês dos objetos e de grupos sociais estarem neste ou naquele lugar. 
Mais importante do que localizar países “desenvolvidos” ou 
“subdesenvolvidos” é entender a razão de uma ou de outra contradição. 
Saber geografia não é apenas evocar nomes. É reconhecer as influências, 
as interações que lugares e paisagens têm em nosso cotidiano. É, portanto, 
incluir-se no globo, sentir e agir no planeta como alguém capaz de modificar 
o lugar onde vive, de (re) construí-lo e não apenas de ali estar como um 
personagem num palco. [...] é compreender que nossas ações decorrem de 
construções políticas, coletivas e históricas. 

 

Desse modo, vislumbra-se um entendimento sobre o letramento geográfico 

que pode ser definido como a apropriação de conceitos geográficos através dos 

usos sociais da prática de leitura e escrita, pois dessa forma os conceitos 

geográficos possibilitam o desenvolvimento da linguagem e seu entendimento, e 

vice-versa levando em conta suas relações com os diferentes contextos/realidades e 

necessidades que possibilitem a realização da leitura de mundo. 

Para contribuir com as questões voltadas ao letramento, fica evidente que a 

escola, através do fazer docente, deve estabelecer uma fusão entre a vida do aluno 

em seu cotidiano e o conhecimento escolar, fazendo com que o sujeito se reconheça 

como agente de seu aprendizado e da mudança social, pois segundo Kleiman (2007, 

p. 3) “a partir do momento em que o letramento do aluno é definido como o objetivo 

da ação pedagógica, o movimento será da prática social para o conteúdo, nunca o 

contrário [...].” 

Os diferentes autores até aqui referenciados trazem múltiplos olhares sobre 

as questões que envolvem o letramento e suas implicações, mas evidencia-se que 

todos, de modos diversos, convergem para a importância de se compreender o 

sentido/função do mesmo para a aprendizagem, ou seja, de maneira geral, há um 

consenso de que as práticas relacionadas à leitura e escrita devem fazer sentido 

para os alunos.  

A disciplina de geografia, assim como as demais, presentes nos currículos 

escolares necessita priorizar dentro de suas concepções metodológicas o 
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desenvolvimento de um letramento geográfico que como tal, se constitui como um 

dos múltiplos letramentos possíveis, e contribuindo para a formação e apropriação 

das diferentes linguagens e seus efeitos e usos sociais pelos alunos e para a 

construção do pensamente crítico. 

 

2.3 DO LETRAMENTO GEOGRÁFICO AOS MULTILETRAMENTOS 

GEOGRÁFICOS 

 

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, 
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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: 

 
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 aos multiletramentos 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. 
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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):  

 
[...] 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 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: 

Quadro 1- Elementos dos Multiletramentos 

Multilinguismo A escola precisa considerar a heterogeneidade linguística 
(língua, dialeto, fala...) e sua proteção, compreendendo a língua 
como instrumento de comunicação, de identidade pessoal e 
social, e como um instrumento de poder. O multilinguismo 
oportuniza o reconhecimento de que a comunicação entre os 
povos deve ocorrer de forma harmoniosa, combatendo-se os 
preconceitos linguísticos e sociais. 

Multiculturalismo É relevante que a escola prepare os estudantes para a vivência 
pacífica entre as diferentes culturas dentro de um mesmo 
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espaço (inclusive os espaços cibernéticos, pois há inúmeras 
formas de desrespeito a cultura alheia sendo compartilhado 
pelas mídias sociais). 

Multimodalidade O processo comunicativo pode acontecer utilizando-se das mais 
variadas modalidades linguístico-comunicativas (fala, gestos, 
desenho, fotografia, texto verbal ou não, entre outros) para 
proporcionar melhor compreensão ou interação entre o 
leitor/ouvinte. A escola pode contribuir para um melhor 
desempenho comunicativo e escrito de seus estudantes quando 
prioriza o aspecto multissemióticos dos textos, reformulando a 
relação entre a palavra escrita, a imagem, o som, as mídias 
diversas – entre tantos outros meios – conjugando diferentes 
linguagens, potencializando relações e recriando significados 
através das construções cada vez mais multimodais. 

              Fonte: Maciel (2019, p. 39-40) 

 

Levando em conta os apontamentos e preocupações levantadas pelo GNL 

acerca dos multiletramentos, assim como o caráter múltiplo de seus elementos, é 

possível assegurar que inicia-se uma caminhada rumo a esta condição quando, por 

exemplo, problematizam-se as informações/textos advindos de espaços midiáticos 

tornando-as presentes nas discussões sobre os problemas sociais, por exemplo, tal 

como os que emergem e ganham visibilidade midiática, ou aqueles que são 

invisibilizados, construindo espaços de crítica e combate ao senso comum, que hoje, 

talvez seja um dos maiores males que afligem a sociedade e como tal a escola, pois: 

  

A missão da educação passa a ter também outro viés que é assegurar a 
todos os estudantes a construção do conhecimento formal, levando em 
conta a participação plena na vida comunitária, social e econômica. A 
pedagogia dos multiletramentos configura-se, então, como uma relação de 
ensino e de aprendizagem capaz de criar o potencial para a construção de 
condições de aprendizagem, levando a uma participação social plena e 
equitativa dos sujeitos envolvidos no processo educativo (XAVIER, 2019, 
p.22-23). 

 

Voltando-se para a realidade escolar, os multiletramentos criaram um novo 

tipo de leitor: aquele que mescla na sua realidade a leitura digital, e física que hoje 

são permeadas de links, códigos para acesso a informações on-line, hiperlinks, sons, 

imagens e que possibilitam a conexão entre os esses “mundos paralelos” 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 
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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 elas 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 11  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. 

 
11  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). 
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Segundo Rojo (2012a, p. 23), torna-se possível atribuir algumas 

características importantes para a compreensão dos multiletramentos e sua 

multiplicidade cultural e textual, como mostra o quadro a seguir, em que de um lado, 

estão elencadas as características atribuídas pela autora, e de outro, considerações: 

 

Quadro 2- Características dos multiletramentos 

Características Considerações 

a) eles são interativos; mais que 
isso, colaborativos; 

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 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 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: Adaptado de Rojo (2012a, p. 23) 
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Rojo (2012a) ainda 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 12  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 enunciados. 

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 

 
12 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”. 
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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 1 a seguir, um 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

          Fonte: Autora (2020)  

 

Para estabelecer um entrelaçamento entre a disciplina de geografia e os 

multiletramentos retomam-se as ideias/concepções acerca do letramento geográfico, 

já discutidas anteriormente neste referencial. 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,  

Figura 1- Mapa mental sobre multiletramentos 

 

Figura 2- Representação das fases do ciclo básico da 
investigação-açãoFigura 3- Mapa mental sobre multiletramentos 
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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. 

 

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 13  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 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.  

Nestas condições têm-se um exemplo de práticas de multiletramentos, 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 

 
13  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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e as produções escritas construídas partindo das discussões e reflexões desse 

processo. 

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. 
 
 

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, 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 multiletramentos. 

Assim sendo, procuro conceituar o que compreendo14 como multiletramentos 

geográficos, como forma de apropriação dos conceitos geográficos por meio de 

 
14 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 
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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. 

 

2.4 CONCEITUANDO PORTFÓLIOS 

 

 Buscando dar conta das questões envolvendo leitura e escrita atreladas aos 

conceitos geográficos em minhas aulas, decidi há alguns anos iniciar uma 

experiência com um instrumento de avaliação já conhecido em minha caminhada 

estudantil, denominado portfólio. A partir dos motivos já descritos vislumbrei também 

ampliar as possibilidades de instrumentos avaliativos realizadas na disciplina, 

diversificando-os, acreditando nas potencialidades dos estudantes, muitas vezes, 

invisibilizadas em exames classificatórios e que sozinhos, não dão conta de ampliar 

o estudo do espaço geográfico e a realidade do aluno, permitindo através dos 

mesmos, levar em conta os contextos, vivências e reflexões necessárias para a 

aprendizagem. 

 Sendo assim, acredita-se ser fundamental iniciar este referencial trazendo 

autores que procuram conceituar portfólios assim como sua importância, 

contribuindo para o seu entendimento através de múltiplas perspectivas, bem como 

apresentar o provável potencial deste instrumento, na sequência deste referencial, 

na contribuição dos multiletramentos geográficos. 

Shores e Grace (2001) apresentam em seu livro Manual de Portfólio 

concepções a cerca dos portfólios visando a sua produção para estudantes da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Assim, baseado em sua obra, afirmar-se 

que portfólio pode ser definido como “[...] uma coleção de itens que revela, conforme 

 
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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o tempo passa, os diferentes aspectos do crescimento e do desenvolvimento de 

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

 Destaca-se ainda sua construção gradual que pode conter somente um tipo 

de item ou aos poucos o diversificando de acordo com as necessidades da turma e 

estratégias do professor. Em certo momento as autoras sugerem o início mais 

simplificado e prático propondo uma estratégia para iniciantes: “colecionar amostras 

de trabalhos” (SHORES; GRACE, 2001, p. 17), o que remete a ideia de ambientar o 

estudante àquele novo material que vai ser produzido por ele, estabelecendo uma 

relação com o conceito amplamente conhecido através de dicionários ou 

enciclopédias “Conjunto de trabalhos desenvolvidos por profissionais de diversas 

áreas (fotógrafos, cartunistas, jornalistas, designers etc.), com o objetivo de 

conseguir novos trabalhos; book” (PORTFÓLIO, 2020). 

 Estabelecem ainda os tipos de portfólios: o particular, o de aprendizagem e o 

demonstrativo, onde percebe-se algumas distinções, mas de certa forma se 

complementam, para um trabalho mais rico. No primeiro tipo, têm-se um portfólio 

produzido acerca das informações particulares/confidenciais que envolvem os 

estudantes, uma espécie de “prontuário” produzido pelo professor e que estaria mais 

voltado à regência do público infantil. O segundo tipo é o portfólio construído pelo 

estudante, com suas coleções/produções, anotações, reflexões, avaliações, ou seja, 

preveem a troca entre professor e aluno e o último, o demonstrativo, que seria uma 

espécie de portfólio confeccionado pelo professor, onde ele poderá selecionar 

algumas amostras, experiências, relatos produzidos em aula para armazená-las e 

produzir reflexões críticas a respeito do seu trabalho e o desenvolvimento cognitivo 

da turma, estando entre os benefícios a retomada das práticas e avaliações das 

mesmas para a melhora de suas ações e projetos (SHORES; GRACE, 2001).  

 As autoras acreditam que este instrumento possibilite práticas que envolvam 

a escrita de professores e estudantes de forma gradual, desafiando-os 

progressivamente a escrevê-los enfrentando certas resistências, mas principalmente 

revela habilidades que talvez não tenham sido estimuladas (SHORES; GRACE, 

2001). 

Em sua obra Portfólio, Avaliação e Trabalho Pedagógico (2004), Benigna 

Maria de Freitas Villas Boas apresenta o resultado de um amplo estudo que 

procurou definir uma concepção acerca dos portfólios, apresentando sua visão 

entrelaçada pela visão de diversos autores, discutindo sua importância no 
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desenvolvimento da aprendizagem e como importante instrumento avaliativo. Para a 

autora portfólios construídos pelos alunos seriam “[...] 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). Ainda 

contribui para a definição, destacando que “O portfólio é um procedimento de 

avaliação que permite aos alunos participar da formulação dos objetivos de sua 

aprendizagem e avaliar seu progresso” (VILLAS BOAS, 2004, p. 38).  

Bona (2010) produz uma dissertação trazendo o portfólio como instrumento 

de análise do processo de aprendizagem na disciplina de matemática, ao qual a 

mesma define em sua pesquisa sendo como: 

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) 

 

Cabe ressaltar aqui, que a autora defende um viés reflexivo, destacando sua 

importância como um instrumento que demonstra o progresso dos estudantes, 

através da uma análise reflexiva sobre suas produções, tendo foco no seu processo 

de aprendizagem proporcionado por meio de sua construção. Pernigotti et al.(2000) 

também estabelecem algumas definições para portfólios, entre elas, encontra-se que 

o instrumento num primeiro momento “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).  

As autoras partem do entendimento que os portfólios contribuem para 

destacar a relevância de todas as aulas e seus diferentes momentos e não somente 

o conteúdo selecionado, ou “cobrado” na prova em determinado dia. A avaliação se 

dará pelo conjunto desses momentos, pois, como não é somente um caderno ou 

pasta em que temos materiais utilizados em aula, mas sim um processo, que fica 

registrado por meio de suas produções e reflexões, ele possibilita para que 
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“valorizam-se todas as etapas, mesmo inacabadas, dos processos de busca e 

investigação que os alunos realizam, do mesmo modo que as impressões, opiniões 

e sentimentos despertados pelo assunto em pauta ou até pela forma de trabalho, 

questionamento aos encaminhamentos dados, e assim por diante” (PERNIGOTTI ET 

AL. 2000, s.p.). 

Com base nessas concepções, Goes (2014, p. 57) também aborda o portfólio 

como um “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”.  

Com isso, é possível compreender que este instrumento vai além de uma 

pasta, ou conjunto de trabalhos de estudantes, pois considera-se 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. 

 Diante de tais concepções abordadas pelas autoras já mencionadas é 

possível ressaltar ainda a importância da adoção dos mesmos em práticas escolares. 

Refletindo sobre os portfólios destinados ao público infanto-juvenil, Shores e Grace 

(2001) encorajam a utilização de portfólios, pois, apontam como motivo que o 

mesmo: 

[...] proporciona um contexto em que a criança pode pensar sobre ideias e 
conhecimento que adquiriu fora da sala de aula, enriquecendo, assim, as 
atividades de aula tradicionais, como as de relatar suas experiências 
próprias. Embora raramente discutida, essa conexão entre a vida escolar e 
a vida privada da criança é tão importante quanto outras conexões entre o 
lar e a escola. Também pode pensar sobre seu próprio progresso e tomar 
decisões sobre o próximo conteúdo a aprender. Esse tipo de auto-avaliação 
e de tomada independente de decisão é crítico para o ensino centrado na 
criança (SHORES; GRACE, 2001, p. 21). 
 

 Acompanhando seu processo por meio deste instrumento obtém-se a chance 

de conhecer melhor os estudantes, destacando outras habilidades e potencialidades, 

que por somente por intermédio de um teste, não seriam valorizadas ou levadas em 

conta no resultado. 

Para Hargreaves et AL. (2001, p.168 apud VILLAS BOAS, 2004, p. 40) “os 

portfólios oferecem aos alunos a oportunidade de registrar, de modo contínuo, 

experiências e êxitos significativos para eles”. Ainda, os autores apresentam uma 
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série de objetivos pretendidos na produção de portfólios, justificando sua importância, 

entre eles: Motivar os alunos que apresentam dificuldades, pois possibilita fornecer-

lhes uma maneira de mostrar seus esforços; fornecem oportunidades dos alunos 

demonstrarem sua identidade, documentar e registrar coisas importantes para eles e 

assim motivá-los, oferecem oportunidade de refletirem sobre suas experiências, 

seus êxitos; estimulam a oportunizam formas de reconhecimento destes êxitos, além 

do domínio acadêmico, etc. (HARGREAVES et al. 2001 apud VILLAS BOAS, 2004, p. 

40-41). 

Ainda, Bona (2010), destaca a importância da participação ativa dos 

estudantes e seu comprometimento com a aprendizagem, em um processo de 

amadurecimento do mesmo, pois para ela “o estudante é livre em termos de tempo e 

de qualquer fronteira, porque este pode buscar recursos onde e como desejar, de 

acordo com seus pré-requisitos e tempo de aprendizagem individual” (BONA, 2010, 

p. 32). Destaca-se ainda que para que isto ocorra, recomenda-se uma mudança 

metodológica, com vistas a uma participação mais efetiva dos estudantes. Essa 

mudança é perceptível nos portfólios e no interesse dos estudantes na prática, uma 

vez que, “o portfólio é um instrumento de identificação da qualidade do ensino-

aprendizagem mediante a avaliação, do desempenho do estudante e do professor” 

(BONA, 2010, p. 40). 

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. 

 Como já foi dito anteriormente, o portfólio é um instrumento utilizado em 

minhas aulas como parte do processo avaliativo. Seu desenvolvimento ocorreu em 

função de que, como professora, não acredito somente em uma avaliação 
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sistemática através de provas e exames, como única forma de analisar o 

aprendizado e suas lacunas, que nesse caso temos a tendência de gerar mais 

provas e não investigar o porquê que ele não aprendeu. 

Os portfólios são instrumentos que podem promover uma avaliação 

diferenciada do que vem sendo praticada em muitas escolas, onde predominam 

exames que classificam os alunos e se preocupam com a busca pela nota, mas em 

que estudantes e professores, por que não, ainda que “sujeitos a este sistema” 

“podem dar [...] a ‘volta por cima’ e superar o autoritarismo e o erro epistemológico 

do ‘bancarismo’” (FREIRE, 1996, p. 25). Avalia-se no final de um determinado 

período e não ao longo, não podendo construir e acompanhar a aprendizagem do 

estudante ao longo da mesma, não se valorizando também parte dos conteúdos que 

não foram utilizados especificamente para a construção da prova, “Serão menos 

importantes? Por outro lado, de que valem os saberes adquiridos, mas que não 

‘caíram na prova’? [...] Além disso, de que adianta constatar ‘deficiências’ de 

aprendizagem quando o ‘tempo para trabalhar aquele assunto’ já se esgotou?” 

(PERNIGOTTI et al. 2000, s.p.). 

Villas Boas (2004, p. 30) acredita que através dos portfólios podemos 

desenvolver uma avaliação formativa, que é caracterizada por ela como a  

 

que promove a aprendizagem do aluno e do professor e o desenvolvimento 
da escola é denominada de formativa, e, oposição à avaliação tradicional, 
que visa à aprovação e à reprovação, à atribuição de notas, e que se vale 
quase que exclusivamente da prova.  

 

Para a autora a mesma se difere das avaliações somativas por orientar e 

acompanhar seus progressos e aquilo que precisa ser retomado, sendo assim, 

entende-se que “O erro do aluno não mais é considerado como uma falta passível 

de repreensão, mas como uma fonte de informação essencial, cuja manifestação é 

importante favorecer” (CARDINET 1986, p. 21 apud VILLAS BOAS, 2004, p. 30). 

Acredita-se neste tipo de avaliação em que “As circunstâncias individuais devem ser 

observadas se a avaliação pretende contribuir para o desenvolvimento da 

aprendizagem e o encorajamento do aluno” (VILLAS BOAS, 2004, p. 32). 

Stiggins (1999 apud VILLAS BOAS 2004) considera uma avaliação que pode 

apresentar sucesso aquela em que os alunos sejam envolvidos na avaliação, no 

registro dos resultados e no processo de comunicação. Envolvê-los nesse processo 



52 

 

tornaria-os parceiros, fazendo-os compreender sua lógica e o que os professores 

esperam destes processos. Quanto aos registros, seria uma oportunidade de 

acompanhar seus desempenhos através de autoavaliação, por meio, por exemplo, 

do portfólio que reuniria essas evidências, registros. O próprio aluno precisa, na 

concepção formativa, perceber o seu desempenho/crescimento. No que diz respeito 

a comunicação, seria interessante promover um espaço de trocas entre alunos, 

professores e até pais, proporcionando uma avaliação integradora, ampla, 

contemplando a comunidade escolar. 

Villas Boas (2004) ressalta a importância do trabalho do professor na 

avaliação formativa, dado que seu envolvimento se dá “pelo fato de ele usar as 

informações para reorganizar o trabalho pedagógico” (VILLAS BOAS, 2004, p. 34), 

assim pode repensar o que precisa ser retomado e aquilo que pode se dar 

prosseguimento, promovendo o desenvolvimento de ambos envolvidos no processo. 

Ainda segundo a autora, “A avaliação formativa é a que usa todas as informações 

disponíveis sobre o aluno para assegurar sua aprendizagem” (VILLAS BOAS, 2004, 

P. 36). 

Corroborando com os principais aspectos apresentados até aqui sobre 

avaliação, Hoffmann (2011, p. 13) ressalta que quando se pensa em avaliação 

precisa-se entender como “um conjunto de procedimentos didáticos que se 

estendem sempre por um longo tempo e se dão em vários espaços escolares, 

procedimentos de caráter múltiplo e complexo tal como se delineia um processo”, 

por isso deve-se dinamizar este processo, discutindo seu real significado e quais 

objetivos pretende-se alcançar através dele. Assim, têm-se uma ampliação, um 

remodelar de práticas, diversificando instrumentos e ampliando possibilidades. 

Nessa perspectiva, os portfólios se mostram instrumentos de avaliação 

bastante diferenciados e abertos a essas possibilidades, na medida em que os 

mesmos convergem com os pressupostos estabelecidos por Hoffmann (2011) 

quanto às intenções do processo avaliativo: “a) observar o aprendiz; b) analisar e 

compreender suas estratégias de aprendizagem; e c) tomar decisões pedagógicas 

favoráveis à continuidade do processo” (HOFFMANN, 2011, p. 14). É possível 

descrever este processo iniciando com as práticas de observação do professor na 

relação com o aluno, onde ele procura conhecê-lo para compreendê-lo, ambientar-

se ao grupo, entender seus gostos, características, pontos fortes e pontos que 

precisam ser realçados. Depois a reflexão, onde pondera-se a respeito do decorrer 
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do processo, analisando como ocorreram as aprendizagens, questionando assim 

suas ações e erros. No último item, pratica-se a mediação, refletindo efetivamente 

para melhorar e ampliar a construção da aprendizagem dos estudantes. 

Ainda segundo a autora, a intenção do avaliador é favorecer a superação 

intelectual dos alunos, desafiando-os para tal, observando e entendendo as 

diferenças e usá-las de modo a favorecer o estudante assim como o grupo 

(HOFFMANN, 2011). Devido a isso, para que ocorra essa relação exigi-se um 

caráter mediador, que permita fazer este olhar, com lentes que permitam uma 

observação mais humana e diversificada, promovendo 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). 

Para Hoffmann (2011, p. 20) a avaliação formativa “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”. A avaliação mediadora é vista 

como 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 eles aprendam e reflitam sobre o que 

estão aprendendo de forma significativa.  

É preciso substituir uma avaliação tradicional, que visa somente à aprovação, 

por uma que contemple em seus diferentes aspectos, uma avaliação mediadora, 

emancipatória, dialógica, democrática, participativa, pois todas essas denominações 

constituem o que se conhece por avaliação formativa, onde se pode ter múltiplos 

focos, o aluno, o professor, e a escola (VILLAS BOAS, 2004). 

Como essa proposta incide na confecção de portfólios, pelos estudantes 

torna-se relevante o entendimento sobre a importância desse instrumento não 

apenas para avaliação, mas especialmente para que os alunos possam, através de 

seus portfólios, perceberem-se em seus processos de aprendizagens. É inegável a 

contribuição do olhar sobre o portfólio individual na trajetória de aprendizagem ou 

não, pelo estudante. 

Baseado nas proposições metodológicas deste estudo, que se caracteriza de 

acordo com os procedimentos de uma pesquisa-ação, constitui-se como produto da 



54 

 

mesma um portfólio formativo.  Este foi desenvolvido ao longo de todo o processo, 

buscando acompanhar, observar e refletir sobre a minha prática, com o objetivo de 

ampliá-la e aprofundá-la, conferindo à mesma as modificações necessárias para a 

minha aprendizagem e a dos estudantes, participantes do processo desta pesquisa. 

Reitera-se que este instrumento “não é um simples procedimento de avaliação: um 

novo entendimento de trabalho pedagógico e de avaliação é necessário” (VILLAS 

BOAS, 2004, p. 118), que contribuirá também para a minha prática e avaliação 

formativa, por possibilitar, ao selecionarmos os materiais para a sua composição, 

reflexões sobre os mesmos fortalecendo e analisando o meu fazer diário. 

Villas Boas (2004) apresenta como aspecto importante a adoção de portfólios 

nos cursos de formação de professores, pois seria possível um domínio dos saberes 

que fazem parte da docência (como estudar os processos de avaliação, vivenciá-los, 

produzir teoricamente sobre sua própria ação), unindo teoria e prática, e a 

autonomia do professor, no que se refere estar mais seguro ao escolher caminhos 

que contribuirão para as aprendizagens. 

O portfólio construído pela pesquisadora durante esta pesquisa tem como 

propósito, produzir uma reflexão acerca do processo, “interagindo e redefinindo 

coordenadas para sua caminhada” (PERNIGOTTI ET AL. 2000, s.p.), o que 

converge para uma avaliação formativa que se preocupa em avaliar o processo e 

repensa sua prática.  

 

2.5 PRODUÇÃO DE PORTFÓLIOS E OS MULTILETRAMENTOS GEOGRÁFICOS: 

REFLEXÕES E POSSIBILIDADES  

 

Pensando em justificar a escolha dos portfólios como possíveis promotores 

dos multiletramentos, amparo-me nas concepções já abordadas de que o mesmo 

além de promover a interação professor x 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 
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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 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 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 

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). 

Segundo Rojo (2012a), em 1996 o então GNL apresentou princípios 

norteadores para vislumbrar-se a uma “pedagogia dos multiletramentos” que se 

destacam 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 
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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.  
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

Esta proposta de pesquisa se pauta na realidade da pesquisadora enquanto 

docente, na tentativa de unir as produções dos alunos em portfólios, que é uma 

prática realizada instigando o educando a refletir sobre o seu processo de 

aprendizagem através da sua escrita, sendo este instrumento um facilitador da 

interação entre professor e aluno. 

A metodologia adotada por este estudo foi baseada em três grandes 

movimentos, sendo estes pautados por uma pesquisa-ação desenvolvida em aula 

tipo oficina, em modo remoto, através de videoconferência pelo Google Meet15. Os 

aspectos mais significativos das aulas foram transcritos em diário, culminando na 

produção de texto descritivo, narrativo e reflexivo, tendo por base o processo 

pedagógico desenvolvido, que objetivou a produção de portfólios pelos estudantes. 

Inicialmente vislumbrou-se a construção do portfólio em oito aulas tipo 

oficinas, o que se confirmou ao final do processo, com um grupo de estudantes 

composto por alunos do terceiro ano do EM da Escola Estadual de Ensino Médio 

Ildefonso Simões Lopes que contribuíram com este estudo de forma voluntária. 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

Minayo (2009 p. 16) traz reflexões bastante pertinentes a respeito da 

importância da pesquisa, assim como os diversos conceitos que se apresentam 

sobre o tema. Para ela a importância da pesquisa se dá, pois: 

 

É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 
realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa 
vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um 
problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. 
As questões da investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e 
circunstâncias socialmente condicionadas. São frutos de determinada 
inserção na realidade, nela encontrando suas razões e seus objetivos 
(grifos da autora). 

 
15 O Google Meet é uma plataforma de videoconferências do Google, pertencente ao Workspace, que 
oferece planos gratuitos e pagos para criação de reuniões com até 250 pessoas, com duração de até 
24 horas, criptografia e uma série de recursos disponíveis. O Google Meet funciona pela Internet, sendo 
acessível tanto no computador, por meio do site do serviço no navegador, como pelo celular, por meio de 
aplicativo próprio. Participantes de uma sessão podem transmitir vídeo e áudio direto de seus dispositivos a 
qualquer momento, caso desejem interagir com os demais participantes da reunião. Disponível em: 
https://www.techtudo.com.br/listas/2021/08/como-funciona-o-google-meet-veja-perguntas-e-
respostas-sobre-o-app.ghtml Acesso em: 21 Mar. 2022. 
 



58 

 

Gil (2019) também provoca essa reflexão sobre as razões para a realização 

da pesquisa em contextos práticos e pessoais do pesquisador, trazendo uma 

discussão sobre os motivos para sua realização, pois existem 

 

[...] muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. Podem, 
no entanto, ser classificadas em dois grandes grupos: razões de ordem 
intelectual e razões de ordem prática. As primeiras decorrem do desejo de 
conhecer pela própria satisfação de conhecer. As últimas decorrem do 
desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou 
eficaz. (GIL, 2019, p.1) 
 
 

É possível perceber que os autores em questão, trabalham com a perspectiva 

da pesquisa como a busca pela resolução de um problema, partindo de questões 

práticas, reais, em que o pesquisador de alguma maneira esteja envolto. Partindo de 

sua realidade e seu desejo de responder algumas inquietações justifica-se o 

desenvolvimento de pesquisas, sendo assim, estudos para compreendê-las, fazendo 

a ligação entre a teoria (conceitos) e a vida prática (ação). Nesse contexto, Marconi 

e Lakatos (2018, p. 3) também discutem esta questão, para elas: “A pesquisa dos 

problemas práticos pode levar à descoberta de princípios básicos e, frequentemente, 

fornece conhecimentos que têm aplicação imediata”. 

Estes autores discutem a importância e também a relevância da realização de 

pesquisas realçando o propósito do pesquisador, seus anseios, dúvidas para a 

efetivação das mesmas. Evidencia-se aqui, a questão central ao realizar uma 

pesquisa: Por que eu estou fazendo esta pesquisa? Quais meus objetivos? E como 

e quais procedimentos eu utilizarei para realizá-la? 

Neste caso, esta pesquisa baseada na realidade da pesquisadora, procura 

responder como o processo da elaboração de portfólios por parte dos estudantes do 

Ensino Médio, pode contribuir para os multiletramentos geográficos. Partindo desta 

inquietação, optou-se pela pesquisa qualitativa. 

A realidade em que se encontra inserida a pesquisadora, em função da sua 

profissão e na tentativa de melhorar a prática propicia a escolha por esse viés 

qualitativo, pois, segundo Bortoni-Ricardo (2008, p. 32) “[...] as escolas, e 

especialmente as salas de aula provaram ser espaços privilegiados para a condução 

de pesquisa qualitativa, que se constrói com base no interpretativismo”.   

A pesquisa qualitativa não se detém a quantificar dados, mas sim na lógica da 

interpretação, e principalmente nas subjetividades entre as relações dos 
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pesquisados e pesquisadores, sendo assim um aprofundamento no mundo dos 

significados, um mundo ou realidade não visível que precisa ser desvendada pelos 

próprios participantes (MINAYO, 2006 apud MINAYO, 2009), o que para Minayo 

(2009) se estabelece como fenômenos humanos que se constituem parte integral da 

pesquisa qualitativa, são parte da realidade a ser pesquisada, pois: 

 

[...] o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que 
faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 
partilhada com seus semelhantes. O universo da produção humana que 
pode ser resumido no mundo das relações, das representações e da 
intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser 
traduzido em números e indicadores quantitativos. (MINAYO, 2009, p. 21) 

 

Verifica-se então a abordagem pelo viés qualitativo como importante 

referencial para este estudo, levando em conta a realidade, e sua importância 

profissional, pois “a pesquisa qualitativa procura entender, interpretar fenômenos 

sociais inseridos em um contexto” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34) oportunizando 

a problematização e análise dela  

para repensá-la e melhorá-la. Tendo em vista os procedimentos buscou-se um 

aprofundamento para a pesquisa bibliográfica, ampliando os conceitos que 

compõem este estudo. Partindo desses referenciais e levando em conta o contexto a 

ser investigado, optou-se por uma pesquisa-ação educacional. 

 

3.1.1 Caracterizando a pesquisa-ação 

 

A pesquisa-ação se mostra uma opção viável no meio educacional, tendo em 

vista a realidade em que será realizada, pois: 

 

[...] a importância do conhecimento é a condição de ele poder orientar e 
transformar o grupo, a comunidade ou a organização, melhorando a 
qualidade de vida de seus integrantes. Ela possui capacidade de ação e 
poder transformador, resultante da reflexão e investigação contínua sobre a 
realidade. No processo de mudança, são importantes a participação e a 
comunicação entre os integrantes da investigação; nele, o plano, as 
decisões e a execução constituem um compromisso de toda a equipe. 
(MARCONI; LAKATOS, 2018, p. 81) 

 
Significa um importante método, pois possibilita conferir à sala de aula a sua 

real importância e função, um espaço de vivências, troca de informações, 
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conhecimento, problematizando este espaço continuamente. Marconi e Lakatos 

(2018, p. 81) ainda ressaltam a importância dela, pois de acordo com as autoras: 

 
Trata-se, portanto, um enfoque em que a investigação presta auxílio à 
população estudada, pois visa resolver problemas e necessidades, dando 
uma orientação de vida. O objetivo desse tipo de pesquisa é conseguir que 
o sujeito da investigação consiga autoconhecer-se, transformar-se e 
também a realidade estudada. 

 

Parte-se para a exploração e ação com vistas à realidade, ou seja, intervir 

socialmente e de maneira prática para a resolução de problemas onde o 

pesquisador é parte do processo e se modifica através da condução do mesmo, 

podemos dizer que é uma pesquisa que extrapola a produção acadêmica, em outros 

termos, ultrapassa a teoria para realizar algo prático que produz uma ação. 

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). 

 
De acordo com Thiollent (2011) a proposta volta-se para a análise da 

realidade, mas não traz um excesso de objetivos ou realismo, aspectos apontados 

com tom crítico em relação a essa proposta inicialmente, mas ressalta que “mesmo 

sendo objetiva, a realidade dá lugar a representações construídas com base no 

conhecimento humano. Os conceitos e resultados de pesquisa são construções” 

(THIOLLENT, 2011, p. 10). O autor ainda destaca o caráter mutável da mesma. 

Analisando o problema de pesquisa, fica evidente, à luz da teoria da 

pesquisa-ação que a prática desenvolvida vai ao encontro das ideias do autor, pois, 

para ele “toda pesquisa-ação é de tipo participativo: a participação das pessoas 
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implicadas nos problemas investigados é absolutamente necessária”, ou ainda, 

sugere que é preciso que haja “realmente uma ação por parte das pessoas ou 

grupos implicados no problema sob observação” (THIOLLENT, 2011, p. 21). O 

pesquisador é um agente ativo no contexto da pesquisa. Percebe-se aqui, a 

importância de que exista algum tipo de vínculo entre o pesquisador e os sujeitos. 

No caso desta pesquisa, o vínculo se constituiu na relação professora-aluno, pois os 

voluntários deste estudo eram alunos da pesquisadora no momento de seu 

desenvolvimento. 

 Trazendo este tipo de abordagem para a realidade escolar, e para o objetivo 

central desta pesquisa, assim como para seus resultados e como estes contribuíram 

para a análise da prática, salienta-se a importância da escolha da mesma, pois, 

“Não se trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados. 

Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na 

própria realidade dos fatos observados” (THIOLLENT, 2011, p. 22). 

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, criou-se a metodologia ilustrada na figura 

2, que basicamente representa um esquema do ciclo básico para a realização de 

uma pesquisa-ação, os possíveis caminhos do pesquisador durante sua ação. 

 Figura 2- Representação das fases do ciclo básico da investigação-ação 
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Fonte: Autora, adaptado de Tripp (2005 p. 446) 

 

O rigor científico aqui dialoga com as necessidades dos pesquisadores e 

coparticipes em um caráter subjetivo que privilegia a reflexão da prática e a 

valorização de todo seu processo investigativo. Assim, para Thiollent (2011, p. 30) 

 

Consideramos que a pesquisa-ação não é constituída apenas pela ação ou 
pela participação. Com ela é necessário produzir conhecimentos, adquirir 
experiência, contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate acerca 
das questões abordadas. Parte da informação gerada é divulgada, sob 
formas e por meios apropriados, no seio da população. Outra parte da 
informação, cotejada com resultados de pesquisas anteriores, é estruturada 
em conhecimentos. Estes são divulgados pelos canais próprios às ciências 
sociais (revistas, congressos etc.) e também por meio de canais próprios a 
esta linha de pesquisa. 

 
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 
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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) 

 

O processo da pesquisa, seu planejamento inicial, por exemplo, que deve ser 

pensado e elaborado previamente, vai sendo reconstituído e modificando enquanto 

a ação acontece. 

Neste caso, o ciclo representado pela figura 2- se constitui nesta pesquisa, 

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. 

Esse processo de investigação na e sobre a ação que constitui a pesquisa-

ação educacional, foi desenvolvida mediante oito sessões (períodos de duas horas 

cada), com 9 estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, em encontros de aulas 

tipo oficinas de ensino, via videoconferência através do Google Meet. 

Justifica-se a escolha de oficinas como parte do processo metodológico 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”. 

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. Segundo 

Cuberes (1989, p.3 apud VIEIRA; VOLQUIND, 1996, p.11) “Oficina é um tempo e um 
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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 

x 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).  

 

O papel do professor é 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. 

Ander-Egg (1991) em sua obra A oficina: uma alternativa de renovação 

pedagógica (tradução nossa) destaca alguns princípios que na visão do mesmo, são 

fundamentais para caracterizar as oficinas. Destaca-se aqui, o seguinte princípio, 

dentre os principais apontados por ele, aquele que permite integrar em um só 

processo três instâncias, como a docência, a investigação e a prática (tradução 

nossa). Para o autor: 

 

A docência é exercida a partir da situação de ensino-aprendizagem que 
supõe o projeto a realizar, através da reflexão teórica sobre a ação que é 
realizada. A investigação é exigência prévia da ação, e a prática são as 
atividades e tarefas que são realizadas para realizar o projeto. [...] Por outro 
lado, a realização do projeto exige um conhecimento da realidade sobre em 
que se vai atuar, para adquirir esse conhecimento tem que investigar e para 
investigar se requer certo treinamento na aplicação do método científico 
(ANDER-EGG, 1991, p. 19 tradução nossa). 

 

Nesta pesquisa tenta-se integrar estas instâncias, docência x investigação x 

prática em um projeto de trabalho 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 
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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. 

 

3.1.1.1 Procedimentos e instrumentos para a produção de informações 

 

Tendo em vista a necessidade de analisar minha prática e refletir sobre ela 

visando um processo contínuo de observação, os instrumentos escolhidos para tal 

foram: os portfólios produzidos pelos estudantes durante as oficinas e um diário de 

campo produzido pela pesquisadora, para descrever detalhadamente o processo, e 

suas reflexões, assim como, imagens e materiais diversos utilizados pelos 

estudantes em suas produções. 

Os portfólios contêm em si as narrativas, pressupostos e as produções que os 

estudantes construíram ao longo da vivência oportunizada na oficina, sendo que 

este é o resultado de suas experiências e expõem as discussões e apropriações dos 

próprios conceitos relativos aos multiletramentos geográficos. 

A produção de um diário de campo, como já dito anteriormente, tem como 

objetivo uma análise do processo de forma reflexivo-crítica. De acordo com Bortoni-

Ricardo (2008, p. 47), justifica-se sua importância durante a prática, pois: 

 

Os textos mais comuns que são incorporados aos diários são descritivos de 
experiências que o professor deseja registrar, antes que se esqueça de 
detalhes importantes. Sequências descritivas nos diários contêm narrativas 
de atividades, descrições de eventos, reproduções de diálogos, informações 
sobre gestos, entoação e expressões faciais. Esses detalhes podem ser 
muito importantes. Falas do próprio professor ou de outra pessoa devem ser 
reproduzidas o mais fielmente possível. 

 

Destaca-se a obra de Winkin (1998) A nova comunicação: Da teoria ao 

trabalho de campo que aborda a concepção do diário de campo, dividindo-o em 

funções: a emotiva - onde descrevem-se as catarses, os pensamentos, a 

subjetividade; A empírica – que segundo o autor, o pesquisador anotará tudo o que 

lhe chamar a atenção, a descrição dos locais, principais acontecimentos; a 

reflexiva/analítica: momento de reler-se e fazer anotações, pensar sobre os registros, 

analisar as informações. 

Valoriza-se seu caráter pessoal, sua importância, pois é criado através de um 

processo reflexivo/íntimo do pesquisador, e também a questão de ordem prática, 
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pois este instrumento permite a retomada de elementos ou situações que acontecem 

durante a prática que devem ser analisados e relacionados com os referenciais 

teóricos, por exemplo, servindo com um aporte significativo que suscita o 

pesquisador ao escrevê-lo, organizar suas ideias/observações e traçar o seu 

planejamento para a continuidade das atividades. Para tal fim, Winkin (1998, p. 138) 

aconselha ao pesquisador, uma maneira de organizar seus registros: “Um diário 

escrito em duas colunas: a coluna da direita é para vocês, a coluna da esquerda é 

para as sucessivas releituras e para os comentários”. 

Nesta perspectiva Bortoni-Ricardo (2008) sugere ainda, indo ao encontro das 

ideias já mencionadas aqui, ser significativo que,  

 

[...] ao escrever um diário, seja manualmente, seja no computador, o autor 
deixe uma margem razoável à esquerda, onde poderá acrescentar 
observações ou lembretes. Note-se ainda que o professor pesquisador pode 
tomar notas simultaneamente às suas atividades ou após o trabalho; no 
primeiro caso, ele vai precisar desenvolver algumas estratégias de 
abreviação para agilizar a escrita (BORTONI-RICARDO, 2008 p. 47). 

 
 

Logo, nesta pesquisa, foi construído um diário de campo, em documento 

digital, contendo trechos reflexivos de todo o processo e que foram evocados 

sempre que necessário, bem como trechos de reprodução de diálogos dos 

estudantes e da pesquisadora, e excertos de suas respectivas produções textuais 

nos portfólios. 

As interpretações feitas pelo pesquisador sobre esses registros constituem a 

essência dos diários e porque não a essência do processo de pesquisa, que visa 

constantemente refletir sobre a prática, na e sobre a ação, possibilitando ao mesmo 

tempo modificá-la continuamente. 

 

3.1.2 Constituindo a pesquisa: anunciando procedimentos para a análise e 

discussão das informações produzidas  

 

Diversos autores que estudam e analisam a utilização da pesquisa-ação 

concordam que seu caráter mutável e sua flexibilidade podem ocorrer nas diversas 

fases da pesquisa, de acordo com as necessidades de pesquisador e participantes. 

Na fase da análise das informações, em relação a esses procedimentos de análise 
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obtêm-se alguns questionamentos de quais procedimentos poderiam ser adotados 

para sua efetiva viabilização. Segundo Gil (2019, p. 17, grifo nosso):  

 

Há pesquisas em que os procedimentos adotados são muito semelhantes 
aos da pesquisa clássica, o que implica considerar os passos: 
categorização, codificação, tabulação, análise estatística e generalização. 
Há, porém, pesquisas em que se privilegia a discussão em torno dos 
dados obtidos, de onde decorre a interpretação de seus resultados. 

 

Neste sentido, analisa-se o fragmento apresentado por Tripp (2005, p. 454) 

salientando que, “Uma das razões para não se colocar a reflexão como uma fase 

distinta no ciclo da investigação-ação é que ela deve ocorrer durante todo o ciclo. O 

processo começa com reflexão sobre a prática comum a fim de identificar o que 

melhorar”. Nota-se aqui a relevância da investigação e reflexão contínua durante o 

processo, sendo relevante que ela se dê ao longo de toda a prática. As informações 

produzidas com as observações através das atividades realizadas vão se 

entrelaçando com as reflexões constituindo-se no processo analítico dela.  

Neste sentido, a análise e discussões das informações constituíram-se nesta 

relação. O processo com os estudantes iniciou-se logo após o Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) sinalizar 

um parecer favorável16 à realização da prática, no mês de novembro de 2020. Desta 

maneira, reuniram-se os participantes deste estudo (pesquisadora e estudantes) 

para a realização do primeiro encontro. 

A partir deste momento, foram analisadas as práticas significativas realizadas 

a cada oficina, registradas no diário de campo da pesquisadora, contudo, entre os 

registros, podemos citar os trechos transcritos de diálogos entre a professora e os 

estudantes.  Os mesmos foram reproduzidos e transcritos o mais fielmente possível, 

por meio das gravações das oficinas, oportunizados na plataforma de 

videoconferência Google Meet (utilizadas somente após todos os envolvidos 

estarem cientes sobre as questões éticas deste estudo). Constam, também, como 

análise os aspectos relevantes de registros de alguns portfólios dos estudantes 

(imagens) assim como pode-se considerar, como aspecto significativo, as trocas de 

mensagens realizadas entre os participantes e a pesquisadora via grupo de 

aplicativo de mensagens WhatsApp. Ao longo do processo o uso deste aplicativo, 

 
16 O CEP/UERGS aprovou a execução do projeto de pesquisa, onde se obteve assim o CAAE: 
39181820.0.0000.8091 
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comumente utilizado pelos envolvidos, tornou-se uma ferramenta eficaz de 

comunicação instantânea, oportunizando outro meio possível, além dos encontros 

pré-determinados, para a discussão e reflexão dos conceitos, contribuindo para a 

produção dos portfólios e o planejamento das oficinas. Da mesma maneira, esses 

diálogos foram oportunizados para os leitores desta pesquisa, com o intuito de 

favorecer o entendimento das etapas da construção dos portfólios com vistas aos 

multiletramentos geográficos, ou seja, a intenção consiste na descrição de como 

ocorreram as trocas de informações e reflexões desenvolvidas com auxílio desta 

ferramenta.   As análises destas informações culminaram na produção de uma 

escrita memorialística, narrativa, descritiva e crítica, processo esse, efetivado por 

mim, nesta dissertação. Como efeito deste processo, foi produzido, em paralelo o 

portfólio formativo, concebido como produto da dissertação.  

Diante do exposto até este momento, elaborou-se um esquema (Figura 3) 

com o objetivo de sintetizar as etapas de desenvolvimento do processo 

metodológico desta pesquisa, com base na pesquisa-ação realizada. 

Figura 3- Síntese dos caminhos metodológicos. 

 

 

           Fonte: Autora (2020) 

 

Na figura 3, é possível observar os seguintes movimentos: o ponto de partida 

é a pesquisa qualitativa de acordo com os procedimentos da pesquisa-ação. Para 

vivenciar esta experiência e atender aos objetivos propostos foram desenvolvidas 

aulas tipo oficinas para produção de portfólios. Neste ínterim, foram realizados 

registros em diário de campo da pesquisadora que contribuiu para a análise de todo 

o processo de produção das oficinas, ou seja, para a reflexão na e sobre a ação, 
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culminando no processo analítico e reflexivo, resultando o produto educacional, que 

se constitui no portfólio formativo da pesquisadora. 

Assim, procura-se definir esta pesquisa como uma ação realizada por uma 

professora pesquisadora (BORTONI-RICARDO, 2008) que não se contenta com 

aquilo que já foi produzido por diferentes pessoas, em diferentes realidades, “mas se 

propõe também a produzir conhecimentos sobre seus problemas profissionais, de 

forma a melhorar sua prática” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 46). Repensar a 

prática constantemente, não é buscar certezas, mas nos torna vigilantes de nossas 

ações e possibilidades que podem contribuir para a qualidade dela. 

 

3.1.3 O campo da pesquisa-ação. 

O campo de pesquisa escolhido para a realização desta pesquisa-ação foi a 

Escola Estadual de Ensino Médio Ildefonso Simões Lopes, localizada no município 

de Osório/RS, sendo abarcada pela 11ª (Coordenadoria Regional de Educação) 

CRE do RS. Por tratar-se de uma pesquisa-ação que visa refletir na e sobre a minha 

prática, foi escolhida esta escola em que atuo como professora de geografia há dez 

anos. 

Segundo o PPP 17 (2016) construído pela escola, a mesma encontra-se 

inserida no sopé do morro da Borússia, na localidade de Osório, das quais cerca de 

90 hectares são de preservação de Mata Atlântica e o restante é ocupado com 

atividades pedagógicas de agricultura e pecuária desenvolvidas de forma integrada, 

contando ainda com um espaço reservado a administração e as atividades 

desportivas. Atuando na área educacional há mais de 65 anos, sempre, de forma ou 

de outra, sua atuação esteve relacionada com o meio rural e a sustentabilidade. Na 

época da fundação a escola tinha como principal objetivo a formação de professores 

para atuarem no meio rural, mas com o passar do tempo a instituição passou a 

oferecer educação profissional e EM, tendo como objetivo a formação de pessoas 

conscientes e responsáveis, capazes de atuar em diferentes áreas da economia em 

especial na agropecuária e meio ambiente. 

Os cursos oferecidos pela instituição abrangem o Ensino Médio, o curso 

Técnico em Agropecuária e o curso Técnico em Meio Ambiente (integrado ao EM) 

 
17 PPP- Projeto Político Pedagógico. Escola Estadual de Ensino Médio Ildefonso Simões Lopes. 
Osório, 2016. 43p. 
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em regime de internato, semi-internato e externato conforme a peculiaridade de 

cada um. 

Atende aproximadamente 650 alunos em todos os cursos, conforme 

informações do gestor da escola18, que usufruem de uma estrutura física composta 

por 2 prédios que abrigam mais de 20 salas na modalidade, sala de aula ambiente, 

dois laboratórios (informática e ciências da natureza), Unidade Educativa de 

Produção (espaços de aprendizagem, teoria e prática, experimentos, 

desenvolvimento de projetos e contextualização, sendo organizados e equipados 

conforme a habilitação técnica), Salas Verdes (espaços construídos ao ar livre com o 

objetivo de aproximar educando e educador do espaço ambiental em que a escola 

está inserida, a mata Atlântica), auditório, biblioteca, quadras esportivas (cobertas e 

descobertas), saguão, sala dos professores, sala da direção e supervisão, entre 

outros setores necessários para o funcionamento de uma Escola. 

O corpo docente da escola é composto por 61 professores, dentre os quais, 

12 destes em funções administrativas e de gestão e ainda conta com 21 funcionários. 

Os estudantes da Escola são provenientes aproximadamente de 15 

municípios que fazem parte da região do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, entre 

eles podemos destacar: Osório, Tramandaí, Imbé, Cidreira, Balneário Pinhal, Capão 

da Canoa, Xangri-lá, Capivari do Sul, Palmares, Imbé, Maquiné. Desta maneira, os 

alunos de fora do município deslocam-se para a escola através de transporte fretado 

e ônibus de linha. Assim como os estudantes que residem na cidade, mas em 

bairros distantes, ou distritos (Atlântida Sul, Passinhos, Borússia, Laranjeiras, 

Mariápolis, Morro Alto etc.) utilizam o transporte escolar municipal. 

O nível socioeconômico das famílias pertencentes à comunidade escolar é 

variado, apresentando faixas salariais mensais entre 1 e 10 salários-mínimos. Entre 

os motivos para a escolha desta escola, visto que, todos os municípios 

apresentados acima possuem escolas de Ensino Médio em suas cidades, estão a 

qualidade que muitas famílias acreditam que a escola dispõe para a preparação 

para o mundo do trabalho, formação para o exercício pleno da cidadania, assim 

como o bom desempenho que a escola possui em avaliações externas, como 

vestibulares e ENEM. 

 
18 Número confirmado com o gestor através de uma consulta via contato telefônico. 
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Para que ocorresse esta pesquisa, solicitou-se um aceite prévio por parte da 

supervisão e direção da escola, os quais acreditaram que os resultados desta 

experiência oportunizariam novas aprendizagens aos estudantes envolvidos. 

 

3.1.4 Caracterizando os participantes da pesquisa 

 

Buscando responder às inquietações existentes envolvendo esta pesquisa e 

ainda agregando contribuições para a minha prática enquanto docente, este estudo 

foi realizado em conjunto com estudantes do 3º ano do EM de quatro turmas da 

escola supracitada, selecionados de forma voluntária. A escolha pela série/ano em 

questão se dá no momento em que eles já haviam entrado em contato com alguma 

experiência relacionada à produção de portfólios em anos anteriores, e para tanto, 

encaro esta pesquisa como um processo desenvolvido entre professora e 

estudantes que já haviam iniciado uma caminhada anteriormente. 

Também atribuo esta escolha em função de um movimento de escuta docente 

em que os estudantes relatavam queixas sobre dificuldades com a escrita e 

desinteresse pela leitura e como isso, do ponto de vista deles, pode atrapalhá-los 

para os exames externos. Esta série se apresenta para os mesmos como um 

momento crucial em suas trajetórias escolares, fazendo com que uma parcela dos 

estudantes busque alternativas extra-aulas para desenvolverem e complementarem 

algumas lacunas de aprendizagem. 

A proposta foi explanada para todos os estudantes das quatro turmas de 3º 

ano e assim foram acolhidos aqueles que demonstraram interesse pelo projeto. A 

ideia inicial de composição do corpo de pesquisa era a de reunir no máximo 15 

estudantes (garantindo a vaga por ordem de inscrição). Esse número de estudantes 

vincula-se a garantia da qualidade do processo pedagógico desenvolvido visando 

um melhor acompanhamento de todo o processo de produção, respeitando, assim, 

as particularidades de todos os envolvidos, na tentativa de realizar um olhar atento 

para cada estudante e sua produção. Assim, o número de inscritos para a pesquisa 

totalizou os 15 alunos. Com o passar do tempo, entre as inscrições e o início efetivo 

da prática, este número foi reduzindo, pois com a aproximação do final do ano (início 

de novembro) alguns estudantes residentes no Litoral Norte, veem a chegada do 

veraneio como uma oportunidade de conseguir um emprego no comércio das praias 

da região. Desse modo, alguns relataram o quão difícil seria estudar nos seus turnos 
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regulares, trabalhar no turno inverso e ainda participar das oficinas à noite, turno 

este escolhido pelos estudantes. 

Com isso, as oficinas contaram com um público de 9 estudantes, englobando 

uma faixa etária entre 17 e 19 anos, residentes dos municípios de Osório e Capão 

da Canoa, pertencentes na região em que a escola se faz atuante, 

Assim, no quadro 3, foram relacionadas informações a respeito dos 

estudantes envolvidos na pesquisa, estes devidamente matriculados no curso de 

Ensino Médio da Instituição escolhida. Foram realizadas (em função dos aspectos 

éticos previamente acordados entre os participantes e seus responsáveis) breves 

descrições de cada estudante, identificando-os por meio da criação de códigos, 

como se observa abaixo: 

                     Quadro 3- Os participantes da pesquisa 

Identificação Breve descrição dos estudantes 

Estudante 1 (E1) 
Estudante do 3º ano do E.M regular, 17 anos, gênero feminino, 

residente no município de Capão da Canoa. 

Estudante 2 (E2) 
Estudante do 3º ano do E.M regular, 17 anos, gênero masculino, 

residente no município de Capão da Canoa. 

Estudante 3 (E3) 
Estudante do 3º ano do E.M regular, 19 anos, gênero feminino, 

residente no município de Capão da Canoa. 

Estudante 4 (E4) 
Estudante do 3º ano do E.M regular, 18 anos, gênero feminino, 

residente no município de Capão da Canoa. 

Estudante 5 (E5) 
Estudante do 3º ano do E.M regular, 18 anos, gênero feminino, 

residente no município de Osório. 

Estudante 6 (E6) 
Estudante do 3º ano do E.M regular, 17 anos, gênero masculino, 

residente no município de Osório. 

Estudante 7 (E7) 
Estudante do 3º ano do E.M regular, 17 anos, gênero feminino, 

residente no município de Osório. 

Estudante 8 (E8) 
Estudante do 3º ano do E.M regular, 17 anos, gênero feminino, 

residente no município de Osório. 

Estudante 9 (E9) 
Estudante do 3º ano do E.M regular, 18 anos, gênero feminino, 

residente no município de Osório. 

Fonte: Autora (2020) 

É possível observar, através do quadro, que a grande maioria dos estudantes 

apresentava durante a realização da pesquisa, a idade de 17 anos e residiam, em 

sua maioria, em Osório e os demais, em Capão da Canoa. Também, se observa a 

predominância de participantes do gênero feminino, constatação também presente 

nas demais turmas da Escola. 
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Devido à pandemia de COVID-19, as aulas regulares estavam sendo 

realizadas de modo remoto desde o início de 2020, neste caso, as oficinas tiveram 

que obrigatoriamente ser realizadas de modo remoto (plataformas para reuniões, 

Google Meet), iniciando no final do mês de novembro de 2020 e sendo concluídas 

no fim de janeiro de 2021, pois, não foi possível retornar naquele ano, por questões 

sanitárias, em nenhum momento para as aulas presenciais e desta maneira 

preservou-se a saúde de todos os envolvidos neste estudo. 

 

3.1.5 Questões éticas da pesquisa 

 

 Seguindo os padrões e procedimentos estabelecidos para a realização desta 

pesquisa, submeteu-se a mesma ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), comprometendo-se em 

obedecer a todas as orientações indicadas pelo comitê buscando a proteção e 

integridade dos participantes deste estudo. 

 Assim sendo, ficou definido que os estudantes da Escola Estadual de Ensino 

Médio Ildefonso Simões Lopes seriam escolhidos voluntariamente para participarem 

da pesquisa, através de convite realizado em todas as turmas de 3º Ano da escola 

supracitada. Todos os estudantes foram informados a respeito dos objetivos do 

estudo e seus procedimentos, para que assim pudessem se voluntariar ou não. Não 

houve discriminação na seleção dos participantes, mas caso ocorresse uma grande 

quantidade de inscritos, o critério de escolha seria a ordem de inscrição dos 

estudantes. Como já abordado anteriormente, não foi necessário utilizar este critério, 

pois o número de voluntários não ultrapassou o limite máximo de 15 alunos. 

 Os envolvidos no estudo estão na faixa etária entre 17 e 19 anos, portanto, 

uma parte do grupo foi considerada vulnerável, ou seja, fazendo assim com que os 

responsáveis fossem informados sobre a pesquisa, optando pelo consentimento ou 

não dos menores, para a realização do estudo. 

 A pesquisadora então apresentou e fez os esclarecimentos necessários em 

relação ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE) disponível no 

Apêndice A, para estudantes maiores de dezoito anos, e também para os 

responsáveis pelos menores envolvidos, assim como o Termo de Assentimento Livre 

e Esclarecido (TALE) para aqueles estudantes menores de dezoito anos, em 

Apêndice B. Também solicitou o consentimento da instituição envolvida, através da 
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apresentação da Carta de Anuência, que consta no Apêndice C, consentida pelo 

Diretor da Escola. 

 No decorrer da pesquisa considerou-se que não houve riscos aos envolvidos, 

salientando que, qualquer voluntário/estudante estaria livre para após iniciado o 

estudo, solicitar sua saída a qualquer momento.  

 Durante as oficinas, ou seja, no decurso da produção de informações foi 

garantido o sigilo de todos os participantes que tiveram seus nomes ocultados no 

processo de análise dessas informações, criando um código próprio para cada 

participante assegurando o seu sigilo e anonimato durante a pesquisa. 

 Entre os benefícios expostos aos voluntários estava a oportunidade em 

participar de uma pesquisa realizada em horário extracurricular com a professora de 

Geografia atuante, que buscou possibilitar espaços para a apropriação de conceitos 

geográficos, através do estímulo de práticas de leitura e escrita viabilizadas por meio 

da construção de portfólios que contam com as reflexões e análises dessas práticas, 

contribuindo para o aprendizado dos mesmos na disciplina, bem como se acredita, 

agregando contribuições para as demais disciplinas presentes no currículo. 

 

3.2 PLANEJANDO A PRÁTICA: CONCEPÇÕES INICIAIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E A CONSTRUÇÃO DOS PORTFÓLIOS 

PELOS ESTUDANTES 

 

Os estudos desenvolvidos para a realização desta pesquisa procuraram 

atingir o 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 ao 

aprimoramento das mesmas. 

 Salienta-se a importância desta pesquisa, visto que, surgiu das 

necessidades decorrentes do dia a dia desta pesquisadora e que, diante disto, 

procurou repensar e problematizar sua prática constantemente partindo das 

dificuldades, bem como de experiências significativas visando contribuir com 

melhorias. 

 Para tanto, como estratégia de ação para a resolução do problema de 

pesquisa assim como cumprir seus objetivos específicos foram propostas aulas, do 
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tipo oficina (via remoto, como já abordado anteriormente), na disciplina de 

geografia, para a construção de portfólios. 

 Pretendeu-se propiciar aos estudantes, através das oficinas, assim como o 

processo de construção dos portfólios, momentos de reflexão crítica de conceitos 

geográficos relacionando-os com seu contexto, contribuindo não só para o 

aprendizado de geografia, assim como, para as outras áreas do conhecimento, por 

meio da construção dos portfólios, pois os mesmos permitem uma interlocução 

entre o que se estuda em aula e a realidade que o cerca, através de narrativas de 

si. 

Para a realização desta pesquisa, conforme já me referi anteriormente, foram 

desenvolvidos oito encontros de aulas-oficinas com os estudantes participantes do 

projeto, planejadas semanalmente, com base nas observações e reflexões ocorridas 

na aula da semana anterior, oportunizando espaços efetivos de trocas e respeitando 

as necessidades dos estudantes. 

Partindo desta concepção, de acordo com os procedimentos da pesquisa-

ação embasada por Tripp (2005) que enfatiza que cada etapa provoca reflexões nos 

envolvidos gerando a necessidade de repensá-la a cada etapa concluída, pensou-se 

então, no planejamento e execução do primeiro encontro com os participantes. 
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4 PRODUÇÃO DE PORTFÓLIOS COMO POSSIBILIDADE PARA OS 

MULTILETRAMENTOS GEOGRÁFICOS: DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA E 

ANÁLISE CRÍTICA DO PROCESSO 

 

 Neste capítulo serão desenvolvidas as análises e reflexões sobre o processo 

de construção dos portfólios, através das aulas oficinas e as possíveis contribuições 

para o desenvolvimento dos multiletramentos geográficos pelos estudantes. Para 

isso, foi constituída uma narrativa deste processo, contendo breve descrição do 

planejamento e da temática abordada em cada oficina, partes relevantes de seu 

desenvolvimento, conceitos geográficos desenvolvidos, e possíveis práticas de 

multiletramentos que veicularam nas aulas. Essa construção textual foi permeada 

por imagens dos portfólios dos estudantes, registros de conversas/trocas entre 

pesquisadora e estudantes, assim como, trechos do diário de campo construído para 

a pesquisa que suscitaram os momentos de reflexões sobre o processo. 

 Cabe ressaltar que o desenvolvimento deste texto narrativo e reflexivo será 

explanado em três seções obedecendo ao Plano de ação e suas finalidades, 

construído para o desenvolvimento das oficinas. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PROPOSTA COM OS ESTUDANTES  

 

Após as inscrições dos estudantes interessados em participar da pesquisa, foi 

marcada a primeira reunião, que já foi considerada como primeira oficina, no dia de 

vinte e sete de novembro do ano de 2020.  

O encontro foi realizado através da plataforma Google Meet, vinculado ao 

email institucional do governo do estado do Rio Grande do Sul, visto que os 

estudantes e a pesquisadora possuem vínculos com a escola estadual. 

Antes da realização do encontro, os alunos foram adicionados a um grupo de 

WhatsApp para facilitar a comunicação. Foi neste grupo que, em conjunto, foram 

escolhidos o dia e a melhor hora para que todos pudessem participar.  

 

4.1.1 Sobre a oficina 1 (27/11/2020) 

 

Esse primeiro encontro foi constituído por três momentos. No momento inicial 

foi realizada uma apresentação acerca da pesquisa, dos objetivos, bem como os 
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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, (quadro 4) a 

maioria decidiu que a cada aula pensaríamos a data da próxima, obedecendo a ideia 

de, no mínimo um encontro por semana, sempre que possível.  

 

Quadro 4 - Plano de ação das oficinas 

 

Encontros Propósito Horas/aula 

Aula oficina 1 – Trabalho 

inicial, combinados e 

orientações. 

Esclarecimento quanto à proposta, 

objetivos, cronogramas, orientações 

sobre o portfólio e construção da 

introdução dos portfólios. 

2h 

Aulas oficinas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

Explanações sobre as temáticas 

escolhidas para as oficinas e construção 

de portfólios 

12h 

Aula oficina 8- Apresentação 

dos portfólios 

Socialização dos portfólios, 

autoavaliação, reflexões e considerações 

em grupo sobre o processo. 

2h 

Fonte: Autora (2020) 

 

 No segundo momento, ocorreu a apresentação da concepção do portfólio, ou 

seja, uma espécie de roteiro/orientação para a sua construção. Para isso construí 

um roteiro que consta no apêndice D, 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). É importante 

salientar que nesta pesquisa foram produzidos portfólios de aprendizagem 

(SHORES; GRACE, 2001), onde segundo as autoras, podem constar reflexões, 

trocas, registros das aulas e avaliações. A partir deste roteiro os alunos poderiam 

usar sua criatividade, assim como a liberdade para comporem em seus próprios 
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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. 

Desse movimento, cabe uma reflexão. Percebo que, como efeito de 

aprendizagens obtidas a partir da minha inserção no mestrado, os conceitos 

produzidos sobre portfólio e aprendizagens de geografia, complexificam o meu olhar 

a respeito da relação teoria e prática a ser estabelecida, buscando assim, os 

multiletramentos geográficos. Essa reflexão torna-se importante, porque antes do 

mestrado, embora eu soubesse que a experiência com portfólios era positiva, 

somente agora passo a perceber que, apropriada pelo arcabouço teórico desta 

pesquisa, sinto-me convencida e mais confiante de que a produção dos portfólios, 

pelos estudantes, contribui para o aprendizado dos conceitos geográficos 

expandindo suas relações com a leitura e a escrita nas diferentes áreas do 

conhecimento. 

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 Canva19, ou em formato de webfólio20, que podemos incluir 

como exemplos: blogs e sites. Dentre esses, cabe outra reflexão. Nunca utilizei 

esses dois últimos, o que se constituiu num importante diferencial sobre a prática 

que já realizava. Alguns participantes do projeto escolheram o Canva como formato 

para seus portfólios, configurando-se uma produção digitalizada, mas a maioria 

optou pelo caderno artesanal, por já estarem acostumados a fazê-lo em nossas 

aulas.  

Acredito ser importante relatar as mudanças que ocorreram em minhas 

concepções a respeito do conceito de aula-oficina, que para mim, restringia-se a 

prática de construção de algo, o que, ao longo dos estudos efetivados nesta 

dissertação, foi sendo ampliado, acrescido de problematização, escuta e reflexão, 

também em prol da reflexão e concepção teórica a ser desenvolvida. Percebo, ao 

 
19 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. 
20 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. 
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me aprofundar no referencial teórico trazido, as semelhanças e encontros entre os 

procedimentos metodológicos da pesquisa-ação e a prática de oficinas. Nos dois 

casos, 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. 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 um esquema (Figura 4) que representa como 

ocorreram as etapas das oficinas propostas nesta pesquisa: 

Figura 4 – Etapas das aulas tipo oficinas 

 

                    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 1ª 

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 
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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 contribuirá 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 seu aprimoramento. 

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. 

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. Segundo Costa (2014, p. 110), 

 

[...] em geografia podemos propor espaço como categoria, nosso conceito 
mais geral, e que se impõe frente aos demais conceitos - região, território, 
lugar, paisagem. Esses comporiam assim a “Constelação” (para usar um 
termo caro a Deleuze e Gatarri) geográfica de conceitos. 

  

 O autor ainda complementa a ideia de constelação esclarecendo que estes 

conceitos são norteadores para o estudo na disciplina de geografia, pois sob a 
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definição de constelação trazida pelo autor, os mesmos, “sob o pano de fundo da 

categoria espaço, ordenam-se e reordenam-se constantemente a partir das 

problemáticas sociais que enfrentamos e das bases teórico-filosóficas que 

acionamos para respondê-las” (COSTA, 2014, p. 113). Podemos afirmar que as 

oficinas tinham a intenção de revisitar os conceitos geográficos, a partir das 

temáticas que emergiram das demandas dos estudantes, já que estes conceitos já 

foram desenvolvidos ao longo do Ensino Fundamental. 

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 globalização21.  

Deixei clara a importância deste projeto para mim, assim como, os seus 
benefícios que a meu ver seriam riquíssimos para eles, fazendo uma 
relação das nossas aulas-oficinas aos estudos para o Enem. Muitos 
concordaram e evidenciaram a intencionalidade de aliar as duas propostas, 
estudar para o Enem e outros vestibulares, melhorar a escrita e a possível 
argumentação para a redação (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA). 
 

 
Os estudantes acreditavam que desta maneira eles conseguiriam realizar ao 

mesmo tempo em que participavam da pesquisa, 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. 

Como produção desta oficina, esperava-se que os alunos construíssem a 

introdução de seus portfólios, que conforme orientação dada deveria apresentar, 

como, por exemplo: o que é o portfólio para eles, os objetivos, a quem pertence este 

material e quais expectativas quanto às oficinas possuíam e a escrita do material. É 

possível observar este movimento através da análise das figuras apresentadas 

abaixo, como a figura 5: 

 

Figura 5 - Introdução da estudante E4 

 

 

 

 
21 Haesbaert e Limonad (1999, p. 9) versa sobre uma definição de globalização levando em conta 
esse processo como inerente a conjuntura capitalista. Segundo o autor: “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”. 
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                 Fonte: Portfólio E4 (2021) 

 

 Tendo em vista a mesma produção, apresenta-se a introdução de E9: 

 

Figura 6 - Introdução da estudante E9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Portfólio E9 (2021) 

 

E5, embora não seja “fã da escrita revela que ama o processo de construção 

do portfólio”, como se destaca na Figura 7. 

 

Figura 7 - Introdução da estudante E5 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                       Fonte: Portfólio E5 (2021) 
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Na figura 8 que segue o Estudante E2 chama atenção para os processos 

reflexivos e as práticas dos multiletramentos. 

Figura 8 - Introdução do estudante E2 

                            

                            Fonte: Portfólio E2 (2021) 

Já o estudante E6 aborda em sua introdução uma apropriação dos conceitos 

de portfólios e oficinas, situados na pandemia. Chama à atenção a forma como o 

estudante apresenta seu material, levando em conta as múltiplas possibilidades dos 

designs disponíveis e conhecidos por ele. 

 

Figura 9- Introdução do estudante E6 

 
Fonte: Portfólio E6 (2021) 
 

Como podemos observar os alunos buscaram imprimir aos seus portfólios 

suas identidades, sua personalidade, assim como suas concepções sobre o que são 

portfólios e os objetivos da construção deste instrumento. Segundo Villas Boas 

(2004, p. 43), é importante para o desenvolvimento dos portfólios [...] “a explicitação 

dos seus propósitos. Antes de a construção do portfólio ter início, os alunos 
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conhecem o que se espera deles.” Ainda destaco a questão dos multiletramentos, 

sendo citado diretamente pelo estudante nesta introdução (figura 4) e indiretamente 

pelos outros, que destacaram que este processo levaria em conta o uso de imagens, 

músicas, memes, QRCodes, ou seja, diferentes gêneros e mídias e linguagens que 

fazem parte de seus contextos (ROJO, 2012b). 

Em mais de um portfólio foi possível observar uma resistência por parte dos 

estudantes para o processo de escrita. Podemos observar isto nas figuras 5 e 7 

anteriores. Corroborando com VILLAS BOAS (2004) e já referenciado nesta 

dissertação, o portfólio busca atender aos mais variados tipos de alunos e suas 

relações com a escrita, desde aquele que tem dificuldades e aqueles que não 

gostam, até aqueles que se expressam mais facilmente e encaram este momento 

como uma possibilidade para tal prática. A autora acredita que ao desenvolvermos 

os portfólios permitimos “ao aluno acompanhar o desenvolvimento de seu trabalho, 

de modo a conhecer suas potencialidades e os aspectos que precisam ser 

melhorados”. (VILLAS BOAS, 2004, p. 41). Desta forma esta pesquisa buscou 

colaborar com o processo de escrita de cada estudante, individualmente, 

contribuindo para a construção das suas reflexões de maneira gradual, respeitando 

e acolhendo seus esforços para produzirem suas narrativas. 

Para a realização do próximo encontro respeitou-se a decisão coletiva quanto 

a data e a hora, assim como o combinado de pensar sempre ao final de cada oficina, 

a próxima, data de acordo com a disponibilidades dos participantes. Outro ponto 

importante foi a questão do acompanhamento do portfólio. Inicialmente propus uma 

entrega semanal, mas, após o diálogo estabelecido, ficou decidido que 

combinaríamos também ao longo das aulas o momento oportuno para que eles 

entregassem algumas reflexões produzidas. Cabe salientar que a cada aula, os 

alunos construíram uma evidência22. A partir deste encontro pude perceber que os 

direcionamentos desta pesquisa-ação dependeriam dos resultados de cada encontro 

e que a partir destes, novas estratégias teriam que ser planejadas e repensadas por 

mim, para a condução desta pesquisa. 

 
22 Baseado nos referenciais abarcados nesta dissertação e práticas em sala de aula através do uso 
de portfólios, por evidência entende-se a união entre materiais/itens escolhidos pelos estudantes 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 
suas realidades ou estabelecendo conexões com diferentes conceitos ou conteúdos (interdisciplinar). 
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4.2 DESENVOLVENDO A TEMÁTICA ESCOLHIDA PARA AS OFICINAS E 

CONSTRUINDO PORTFÓLIOS 

 

4.2.1 Sobre a oficina 2 (9/12/2020) 

 

Com base na combinação de iniciarmos abordagem sobre globalização 

estabelecemos, no segundo encontro, uma relação entre a Pandemia de Covid-19 e 

o processo de globalização, já que estávamos vivenciando a pandemia naquele 

momento e seria uma oportunidade para desenvolver o tema, partindo de uma 

situação que permeava o contexto de todos os participantes. Essa dinâmica 

estabelecida nos faz lembrar a afirmação de Kaercher, (1999b, p. 74): 

 

[...] se construirmos com eles o conhecimento e os conceitos que 
ultrapassem as definições prontas, decoradas e tão cobradas nos velhos e 
chatos questionários e provas, estaremos superando a chatice da geografia. 
Se trabalharmos a partir de coisas próximas a eles e explicarmos a lógica 
que ordena a organização dos espaços, então nossos alunos poderão 
integrar-se com facilidade às novidades, porque construíram operações 
mentais que os deixaram em condições de fazer relações entre esta e 
aquela escola, porque lhes demos as ferramentas para eles construírem 
seu conhecimento, enfim porque eles relacionarão suas aulas com a vida, 
farão relações entre a escola e a vida, geografia e política, geografia e 
natureza, geografia e sua cidade, enfim geografia e seu cotidiano. 

 
 Nesta perspectiva, optei, para contextualizar o assunto, construir um material 

diferente do que normalmente utilizo em aula: um podcast, que foi chamado por mim 

de “portcast”23. Este portcast foi montado pela pesquisadora, 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 

em que simulei um programa de notícias. Iniciei as oficinas com um gênero não 

muito utilizado por mim no meu dia a dia, mas sim por muitos estudantes que 

utilizam desse recurso para estudar para o ENEM, por exemplo. Acredito que, como 

pesquisadora e parte integrante do processo de pesquisa, procurei me atualizar e 

modificar minha metodologia nas aulas. Pensando nas leituras e referenciais que 

embasam este estudo, foi necessário também planejar pelo viés dos 

 
23 Uma brincadeira com o termo original, onde troquei a sílaba “pod,”, por “port” em referência aos 
portfólios. 
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multiletramentos. Trazer a cada aula ideias para iniciar as 

reflexões/desestabilizações que os envolvessem através de referências culturais 

próprias, como vídeos, memes, podcasts, músicas etc. O tempo todo sentia a 

necessidade de diversificar para construir momentos de produção transformadora, 

contribuindo para a agência dos estudantes (ROJO 2012b). 

Juntamente com este material, que foi lançado um dia antes no grupo de 

WhatsApp criado por eles, denominado “Surtos e Portfólios” 24, encaminhei 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 iniciei 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 alunos se sentiram mais a 

vontade para tecerem seus comentários, iniciei outra fase da aula, em que trouxe 

algumas imagens que retratavam o cenário mundial pandêmico (número de 

contaminados por país, sites de rotas de voos e prateleiras vazias) e elaborei alguns 

questionamentos que faziam referência às reportagens, as imagens, e a 

globalização, como por exemplo, levantei a hipótese do seu fim, indaguei sobre o 

papel do Estado diante deste cenário ou quais fatores contribuíram para a 

disseminação rápida da doença, entre outras questões. Sobre o Brasil, também 

foram feitas, inclusive, questionando sobre os impactos da pandemia em nosso 

cotidiano. 

Durante essas atividades, alguns expressaram seu entendimento sobre as 

imagens e relacionaram a pandemia ao processo de globalização (enfatizei que 

ainda falaríamos nas próximas aulas sobre globalização, mas que eles poderiam 

trazer para este momento as suas opiniões sobre o assunto). 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, como Capão da Canoa 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 concluíram que o vírus 

 
24 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. 
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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):  

 

[...] 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 e 

proporcionando ao aluno a ideia de estar relacionado no todo planetário. 
 

Aproveitando este momento da aula, lancei a seguinte questão para o grupo: 

Qual seria então a possível relação entre a pandemia e o território? Fez-se um 

grande silêncio e sugeri 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. 

A última imagem que utilizei foi a de uma situação recorrente, bem no início 

da pandemia: prateleiras de supermercado vazias. Novamente, muitos comentários 

foram feitos, identificaram finalmente, uma imagem muito presente nos jornais, 

telejornais e redes sociais, baseada em seus contextos, despertando assim, uma 

necessidade de discutir aquela situação, pois eles realmente estavam vivenciando o 

que a foto representava, reforçando o que Maciel (2019) destaca ao elencar os 

elementos que constituem os multiletramentos, entre eles a multimodalidade, que 

nos faz pensar a escola e como podemos priorizar os aspectos multissemióticos dos 

textos, estabelecendo uma nova relação entre a escrita e a imagem, no sentindo de 

conjugá-las e potencializar os seus significados, no caso aqui, a imagem 

potencializou nossas discussões, porque estavam vendo uma foto de suas 

realidades. 

A partir disso, algumas ideias surgiram, entre elas, a de 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, 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.  
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Essas reflexões suscitaram a produção da primeira evidência do portfólio. As 

figuras abaixo são de alguns trechos do que foi produzido a partir deste encontro, 

para análise. Examinando os recortes das evidências dos estudantes podemos 

verificar que E6 e E9, já iniciam suas narrativas utilizando-se de elementos que 

contribuem para a construção de práticas multiletradas que serão apresentadas 

abaixo de forma segmentada.  

Figura 10 - Evidência 1 de E6   Figura 11 - Evidência 1 de E6 

 

Figura 12 - Evidência 1 de E6  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 - Evidência 1 de E6 
                              

        
Fonte: Portfólio E6 (2021) 
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É possível observar que na figura que segue, o uso de QRCodes, Figura 14. 
 

Figura 14 - Evidência 1 de E9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Portfólio E9 (2021) 
 

Como é possível observar, começam a surgir os textos multimodais em 

diferentes gêneros que passam a compor os textos reflexivos dos estudantes. 

Estavam iniciando o processo de escrita e se ambientando, mas já fizeram uso de 

vários recursos que ajudariam a contextualizar suas análises. 

Podemos observar que E6 realizou uma busca em textos jornalísticos para 

conhecer um pouco mais sobre a cidade em que foi identificado o 1º caso de Covid-

19, assim como saber um pouco mais sobre o país de origem. A partir disso, 

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 fundamental considerar na análise de qualquer lugar certos critérios que 
possibilitem o entendimento do que está acontecendo, sem que se fique na 
simples descrição linear dos fenômenos, sem a possibilidade de contribuir 
para a compreensão dos mesmos, para perceber que o que acontece não e 
por acaso, mas 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.   
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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. 

Já a Estudante E9 realiza a inserção de um QRCode explicativos sobre 

globalização e pandemia para trazer referências para sua reflexão, já que este tipo 

de código, muito utilizado pelos estudantes em geral para acessar músicas, vídeos, 

sites, se transforma através da leitura de um scanner (nosso celular) em uma mídia 

digital, um arquivo, de maneira rápida, e está cada vez mais difundido, fazendo parte 

do nosso dia a dia, nas redes sociais, e programas de televisão. Pinheiro (2020, p. 

16) defende o uso de QRCodes por entender que “traz mais possibilidades de 

exploração de seu conteúdo, sobretudo pelo caráter multimodal, que é um dos 

pilares sobre os quais a perspectiva do letramentos se apoia.” Nossos estudantes 

estão cada vez mais inseridos nas tecnologias digitais conectadas a internet, 

constituídas por códigos e links, e nós como professores devemos aproveitar esta 

conexão para enriquecer nossas práticas. 

O estudante E2 constrói sua narrativa relacionando a pandemia com as 

questões territoriais, trazendo uma reflexão sobre fronteiras e o processo de 

globalização e seu favorecimento a disseminação do vírus na Figura 15.                    

Figura 15 - Evidência 1 de E2 
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                             Fonte: Portfólio E2 (2021) 

 

Percebemos também que o estudante utiliza o QRCode, bem como vídeos 

(Figuras 16 e 17) para estabelecer uma linha de raciocínio que foi construída na 

tentativa de contemplar todos os tópicos discutidos nas oficinas, a partir do “portcast”. 

Estabeleceu uma narrativa histórica para comparar aos acontecimentos atuais e 

finalizou sua reflexão com um olhar crítico sobre o contexto brasileiro, analisando as 

consequências deste vírus nas diferentes classes sociais. 

Figura 16 - Evidência 1 de E2 
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                                      Fonte: Portfólio E2 (2021) 

 

 

Figura 17 - Evidência 1 de E2 

 

 

                         Fonte: Portfólio E2 (2021) 

 

A estudante E1 trouxe em sua evidência inicial uma pesquisa sobre os 

conceitos geográficos de lugar e território citados no 1º encontro e no 2º, para 

introduzir suas reflexões sobre a aula, assim como buscou explicar brevemente o 

processo de globalização e a possível relação deste com o território (Figura 18). 

Figura 18 - Evidência 1 de E1 

 

         Fonte: Portfólio E1 (2021) 
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Nesta evidência a estudante estabelece 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 (Figura 18), 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 figura de número 19: 

Figura 19 – Evidência 1 de E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Fonte: Portfólio E1 (2021) 

 

Encerrando as análises das produções desta oficina temos a evidência de E7 

na qual podemos visualizar a presença de práticas multiletradas que valorizam seu 

contexto social como base para suas reflexões. A estudante levanta a discussão 

sobre as Fake News e o negacionismo, práticas que atrapalharam o combate à 

disseminação do vírus, principalmente quando ainda não tínhamos certo 

conhecimento sobre a doença (Figuras 20 e 21). 
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Figura 20 - Evidência 1 de E7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                               Fonte: Portfólio E7 (2021) 

 

Figura 21- Evidência 1 de E7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

         Fonte: Portfólio E7 (2021) 

 

Percebemos, nas figuras acima, que a estudante utilizou discursos que 

veicularam em grupos de aplicativos de mensagens, de pessoas próximas a ela para 

demonstrar e tentar desmontar esses discursos muito presentes no nosso contexto 

atual, destacando a importância deste trabalho de combate à desinformação. 

Referindo-se novamente a Rojo (2019) que enfatiza a ideia de que, as práticas 
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voltadas com vistas aos multiletramentos, e nesta pesquisa, em específico, destaco, 

para os multiletramentos geográficos, devem despertar a curiosidade, fazendo com 

que os nossos estudantes tenham autonomia para irem além da informação 

recebida, combatendo o senso comum, procurando a veracidade dos fatos, com 

autonomia crítica, para não caírem em armadilhas como as estamos enfrentando 

atualmente, as “Fake News”. 

Destaco 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. 

Após a realização das discussões fomos para a parte final da oficina em que 

eu trouxe a seguinte reflexão: O que eu aprendi com esta aula? O que foi 

significativo para mim? Então, propus que em todas as aulas separássemos esse 

momento no final e nos dedicássemos a refletir sobre essas questões para 

pensarmos coletivamente sobre o portfólio que seria construído, ou seja, suas 

evidências, a partir desta aula. Neste ponto percebi certa insegurança. Estavam 

novamente quietos, mesmo quando questionados sobre se já teriam alguma ideia de 

layout ou o modo em que entregariam, se digital ou físico. Para quebrar o gelo, 

sugeri que entrassem em contato comigo, em outro momento, se quisessem discutir 

alguma ideia que pudesse surgir pós-aula. Na oportunidade, trago anotação 

realizada no do diário de campo, nos dias seguintes a este encontro: 

 
Nessa semana, para minha alegria, recebi as primeiras dúvidas e ideias de 
como montar o portfólio. O que poderiam colocar na introdução, nas 
evidências, como fazê-lo, no físico ou no virtual? Começamos a interagir 
sobre a produção e a trocar ideias durante a oficina e após a mesma, e 
estava ansiosa por esse momento (DIÁRIO DE CAMPO DA 
PESQUISADORA) 

 

Como exemplo, apresento a troca de mensagens que segue: 

 

                              Figura 22- Troca de mensagens com E125 

 

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

 

 

O mesmo aconteceu com o E6: 

 

Figura 23 - Troca de mensagens com E626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              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 

 
26 Nos dois áudios trocados durante as mensagens, o estudante traz ideias sobre o layout da sua 
primeira evidência. 
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individualizada comigo, no pós-aula, estabelecendo um importante espaço de troca 

via Whats App durante todo o processo. 

Tendo em vista refletir sobre o processo, é importante relatar que esta aula 

me suscitou algumas reflexões sobre o comportamento dos estudantes nesse 

ambiente virtual como participantes de uma oficina. A maioria estava com sua 

câmera desligada e esse comportamento se perpetuou até seu fim. A interação 

ocorreu de forma mais significativa com um pequeno grupo, que já era conhecido 

em função de serem da mesma turma. Estavam mais a vontade para expor suas 

ideias. Como resultado dessa preocupação reforcei 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.  

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 aula oficina remota, 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. 

Entendo, com base no arcabouço teórico desenvolvido para esta pesquisa, 

tomando como referência Vieira e Volquind (1996) 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.  

Ao final da aula combinamos as próximas duas aulas, uma à noite e outra 

pela manhã respeitando os horários de compromissos de trabalho de alguns 

participantes, aproveitando também para pré-definir qual provável dia teriam que 

fazer uma primeira entrega para que eu conseguisse analisar seus escritos, pois 
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tinha a pretensão de olhar o material, no mínimo, três vezes ao longo do processo. 

Nesse momento, muitos questionaram como seriam as entregas e quanto teriam 

que escrever, onde demonstraram bastante ansiedade e preocupações sobre esse 

momento. Iniciei um movimento de repensar a questão das entregas e 

acompanhamento, pois percebi a insegurança e o desconforto da maioria, mas isso 

ainda seria discutido e ponderado conforme o decorrer dos encontros. 

 Ao encerrar o segundo encontro, senti a necessidade de explorar mais o 

portcast produzido por mim, na tentativa de que eles falassem um pouco mais sobre 

os temas abordados no material. Então, decidi que este terceiro encontro seria uma 

continuação do anterior, explorando as ideias iniciadas por eles e suscitando as 

primeiras reflexões com um olhar específico sobre o processo de globalização. 

  

4.2.2 Sobre a oficina 3 (16/12/2020)  

 

 Partindo desta concepção iniciei a terceira aula-oficina com uma 

contextualização acerca do que eles ainda poderiam aproveitar para nossas 

discussões sobre o material produzido para o “portcast”. Para textualizar estas 

discussões, propus a construção de um Jamboard 27 coletivo com o objetivo de 

sintetizar as principais ideias do último encontro e adicionar novas reflexões, 

provocadas por alguns questionamentos conduzidos por mim. Cabe ressaltar que os 

primeiros minutos da aula foram de apresentação desta ferramenta para os 

participantes e como eles poderiam interagir por seu intermédio.  

 Então, cada participante colocaria no jamboard (escrito por eles mesmos, em 

tempo real, por meio do compartilhamento do link) uma espécie de bilhete virtual que 

a ferramenta produz, com uma frase, ideia ou palavra-chave que mais lhe chamou a 

atenção no portcast, ou algo que lhe chamou atenção na fala de uma colega. Após 

essa escrita coletiva, cada estudante deveria falar um pouco sobre sua mensagem e 

a relação desta com a nossa temática e a disciplina. Os alunos poderiam colocar 

imagens para enriquecer visualmente a montagem do material. 

 
27  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. 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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 A partir das mensagens produzidas pelos alunos e suas contribuições, fui 

realizando algumas desestabilizações coletivas e proporcionando um espaço de 

reflexão com os estudantes. 

 Durante as reflexões questionei-os sobre como imaginavam a pandemia 

acontecendo há algumas décadas, com a ordem mundial bipolarizada, sem o 

intenso avanço da velocidade dos transportes, assim como da comunicação 

provocados pelo intenso fluxo de integração entre as redes mundiais, também os 

indaguei sobre quais as consequências ou diferenças podemos observar em função 

da disseminação do vírus ocorrer numa cidade chinesa hoje e na década de 1970, 

por exemplo. Alguns estudantes responderam, timidamente, que o acesso ampliado 

dos meios de transportes, conectando várias partes do mundo mais rapidamente e a 

fluidez das cidades chinesas contribuíram para a disseminação. 

 Essas provocações, juntamente com a exposição de suas palavras-chaves no 

Jamboard, resultaram numa reflexão coletiva em que os estudantes ficaram a 

vontade para realizarem questionamentos dos mais variados temas da disciplina que 

iam servindo de alicerce para estabelecerem suas conexões com a globalização. 

Surgiram dúvidas sobre o neoliberalismo, mundialização da produção, 

interdependência entre países etc. O estudante E2 contribuiu com suas anotações, 

preparadas previamente para nosso encontro, pois, após participar da segunda aula, 

resolveu pesquisar alguns itens para elucidar neste encontro. A partir disto, outros 

participantes também contribuiriam através do chat do Google Meet. Mesmo não 

trazendo o conceito do que é globalização, estávamos explorando o tema 

coletivamente baseado nos saberes dos próprios estudantes por meio de suas 

contribuições que surgiam conforme as diversas falas se desenvolviam. Como 

professora, assumi o papel de mediadora no processo e realizei as costuras 

necessárias para que as conexões, entre o conteúdo e a realidade, ocorressem de 

maneira clara, trazendo exemplos do dia a dia, buscando uma retomada histórica de 

processos econômicos e sociais, buscando pavimentar o caminho para que cada um 

conseguisse estabelecer as relações necessárias para a sua produção de 

conhecimento. O tempo todo, esta pesquisa aborda a aprendizagem dos conceitos 

geográficos por meio dos multiletramentos, que preveem um ensino que leve em 

conta a realidade dos estudantes e as novas tecnologias que fazem parte de seu dia 

a dia, para isso é preciso que neste processo, corroborando com Freire (1996) 

respeitemos os saberes dos educandos, o que se pude perceber iniciando de 
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maneira efetiva neste encontro, aos poucos foi se estabelecendo “uma ‘intimidade’ 

entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que 

eles têm como indivíduos” (FREIRE, 1996, p. 30). 

 Na segunda etapa da aula, resolvi utilizar uma imagem bastante difundida no 

meio escolar (a imagem retrata o avanço dos meios de transportes e a ideia de 

encolhimento do mundo) quando nos referimos ao processo de globalização, como 

disparador de ideias, para iniciarmos um aprofundamento sobre a temática. Depois 

de observarem a imagem, trouxe para a contemplação de todos, cinco questões, 

que abordam a temática e estabelecem relação com a imagem que aprofundaríamos 

no próximo encontro. Dentre as respostas e contribuições iniciais, temos como 

exemplo a fala de E6: “quanto mais rápido os meios de transportes, menor o mundo 

vai ficando”. Entre os questionamentos, tínhamos, quais seriam os novos 

incrementos tecnológicos que você agregaria à imagem para reafirmar a ideia de 

“encolhimento” do mundo? E o mesmo estudante, E6 colaborou novamente 

afirmando que para ele a internet seria esse incremento, assim como a aceleração 

dos transportes, da comunicação. 

 Após as discussões geradas através da leitura da imagem, deixei dois dos 

cinco questionamentos como provocações para a próxima aula: É possível afirmar 

que o espaço geográfico foi e está sendo modificado? Como? O que você lembra ou 

entende sobre o conceito de espaço geográfico? 

 Como reflexão final, fiz o mesmo questionamento: o que eu aprendi com esta 

aula? E solicitei que pensassem e anotassem suas conclusões ou dúvidas e que 

essas anotações ajudariam na elaboração da evidência deste encontro. Sugeri que 

utilizassem, sempre que quisessem as imagens utilizadas por mim para as 

discussões como material para enriquecer seus portfólios. Enviei para ajudá-los na 

preparação para o próximo encontro, um texto crítico de gênero jornalístico, escrito 

por Milton Santos, via Whats App. 

 Nesta aula pude perceber que realmente desenvolvemos uma prática que 

condiz com a teoria sobre oficinas utilizada nos referenciais desta pesquisa. A 

maioria participou ativamente das discussões, expressando suas ideias e 

questionamentos, contribuindo para a construção coletiva da aula em vários 

momentos, principalmente após a contribuição de cada um para a confecção do 

Jamoboard. Observando este momento da aula-oficina podemos afirmar que a 

construção deste quadro interativo e coletivo seria uma prática que visa os 
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multiletramentos. Utilizamos imagens e textos para criá-lo, ferramenta esta, que é 

resultante da fluidez das NTICs que permeiam nosso contexto e agora como 

necessidade para o desenvolvimento do Ensino Remoto. Precisamos utilizar das 

NTICs como aportes para auxiliar e fortalecer nossas práticas neste novo espaço, o 

meio virtual. Acredito na utilização destas ferramentas como possibilidades para um 

aprendizado coletivo, o que é fundamental, de acordo com Santos e Karwoski (2018, 

p.174): 

 

Os multiletramentos possuem uma estrutura colaborativa, que predispõe 
uma didática interativa, valorizando a cultura local e as mais variadas 
formas da linguagem cotidiana, sendo imprescindível sua abordagem no 
viés acadêmico. Tal inserção no contexto escolar oportuniza na atuação do 
professor da Educação Básica a reflexão da sua práxis pedagógica na 
busca pela inovação, envolvendo-se numa prática interacionista, deixando 
de ser o transmissor de conteúdo, passando a ser estimulador e moderador 
de reflexões grupais. 

  

 Villas Boas (2004, p.49) 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 para a produção dos estudantes, pois, “É importante 

lembrar que o professor pergunta, mas as respostas cabem aos alunos; elas são 

elementos disparadores do processo de reflexão. O professor ouve e faz novas 

perguntas que conduzam a reflexão”. São encadeamentos como este, que esta 

pesquisa pretende estabelecer entre oficinas, portfólios e suas contribuições para os 

multiletramentos geográficos, pois estes atravessamentos constituíram os alicerces 

que sustentam este estudo. 

 Como resultado desta oficina os estudantes produziram as evidências em 

seus portfólios. Destaco para análise a produção de dois estudantes, E6 e E9, que 

trouxeram aspectos de suas vivências, seu dia a dia para a composição de suas 

reflexões, como ilustrado a partir das figuras de E6. 

 

Figura 24 - Evidência 2 de E6 
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                                Fonte: Portfólio E6 (2021) 

 

 

Figura 25 - Evidência 2 E6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fonte: Portfólio E6 (2021) 
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Figura 26 - Evidência 2 de E6 

 
                                 Fonte: Portfólio E6 (2021) 

 
Figura 27 - Evidência 2 de E6 

 
                           Fonte: Portfólio E6 (2021) 
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 O estudante E6 traz uma reflexão sobre como os meios de transportes 

contribuíram para a disseminação do vírus, mas também se mostraram muito 

importantes durante a fase de maior isolamento social. O estudante relacionou 

através de imagens de seu próprio celular e reportagens, como a questão dos 

serviços de delivery se intensificaram em sua rotina e que para competir com os 

grandes sites de vendas internacionais, as lojas de sua cidade estavam se 

adaptando às novas tecnologias. Para finalizar sua reflexão o estudante faz uma 

importante relação entre a pandemia e seu lugar, a cidade de Osório e quais as 

modificações ele observou a partir deste momento pandêmico, o que de acordo com 

Callai (1998) é importante na análise do conceito de lugar, pois: 

 

[...] a todo o momento percebemos a presença do mundo em nossas 
proximidades, em nossos arredores, seja no trabalho, na alimentação, no 
vestuário, na notícia que invade nossa casa e nossa vida, muitas vezes 
apenas para informar, porém inúmeras vezes interferindo no nosso dia a dia. 
Cabe-nos sim procurar desvendar a origem dos fluxos que interferem no 
cotidiano do lugar e perceber qual o sentido que possuem e quais as 
consequências que se concretizam, seja através da sua materialização no 
espaço, construindo novas paisagens (p. 68). 

 
 Já E9, aborda a questão da desigualdade social e a globalização (figura 28), 

destacando o desemprego e as dificuldades financeiras de sua família (figuras 29 e 

30) para contextualizar e argumentar sobre um problema que vem afetando a 

população brasileira nos últimos anos, mas que se acentuou com o advento da 

pandemia. A estudante realizou uma leitura crítica do momento atual que o mundo 

enfrenta, trazendo um relato pessoal em tom crítico que constitui sua análise. De 

acordo com Kaercher (1999b, p. 81): 

 

Estar alfabetizado em geografia significa relacionar espaço com natureza, 
espaço com sociedade, isto é, perceber os aspectos econômicos, políticos e 
culturais, entre outros, do mundo em que vivemos. Ler e escrever em 
geografia é ler o mundo de maneira que o aluno saiba situar-se (e não só 
localizar e descrever) e posicionar-se. Que assuma um posicionamento 
crítico com relação às desigualdades socioespaciais. 

 
 

Figura 28 - Evidência 2 de E9 
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                                Fonte: Portfólio de E9 (2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 - Evidência 2 de E9 
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                              Fonte: Portfólio de E9 (2021) 

 
 

Figura 30 - Evidência 2 de E9 
 

 
                            Fonte: Portfólio de E9 (2021) 
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 De certa forma, nas duas evidências temos uma análise da realidade local 

dos estudantes, ou seja, partiram de seus lugares para analisar o global e vice-versa, 

expondo como eles visualizam essas modificações em seus contextos. Temos, 

portanto, uma importante análise escalar realizada pelos estudantes, pois, de acordo 

com Callai (2003, p.59):  

 

Os fenômenos acontecem no mundo, mas são localizados temporal e 
territorialmente em um determinado “local”. Isto quer dizer que fenômenos 
que acontecem em certos lugares e em determinados períodos têm 
influência noutros lugares e noutros períodos, inclusive. 

 

 O que também se mostra com uma característica bastante significativa na 

construção de portfólios, o que segundo Villas Boas constitui a integração (2004, p. 

43) “Isso significa que as evidências de aprendizagem selecionadas estabelecem 

correspondências entre as atividades escolares e as experiências de vida”. 

 Após a realização desta aula, realizei em meu diário a seguinte reflexão:  

 

O que mais me modifica neste processo, além das incertezas, é o meu 
repensar enquanto docente, os movimentos que venho fazendo, desde o 
primeiro encontro, mais intensificados agora, em relação ao planejamento. 
Estou me desconstruindo, preciso pensar e repensar como vou abordar a 
temática. Como estabelecer conexões dos conteúdos com a realidade que 
façam sentido para os alunos, que eles reconheçam e reflitam sobre sua 
realidade. A angústia é muito grande. Assumo, a cada dia, que não sei tudo. 
E sei que não preciso saber. Mas sei da minha importância, do meu papel 
social aqui, do meu nível de comprometimento. Passo horas estudando 
maneiras, formas diferentes de trazer as informações e de como 
problematizá-las, levando em conta a questão dos multiletramentos e a 
apropriação dos conceitos geográficos. Muitas dúvidas, principalmente de 
como eles enxergam as minhas abordagens e como isso vai constituir suas 
reflexões (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA). 

 

 Analisando este encontro com base nas minhas observações e na reflexão 

contida no diário, tomo a cada aula 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. 
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4.2.3 Sobre a oficina 4 (18/12/2020) 

 

 Para a quarta aula-oficina procurei oportunizar a construção da relação entre 

o processo de globalização e o espaço geográfico, buscando um maior 

entendimento histórico-geográfico de como chegamos a este meio em que nos 

encontramos, através de uma rápida contextualização da evolução do meio e da 

técnica. Para tanto, no final da aula anterior, disponibilizei via nosso grupo de 

WhatsApp, um texto de Milton Santos sobre o Meio técnico-científico-informacional, 

retirado de uma coluna escrita para a Folha de São Paulo28 no sentido de suscitar 

discussões posteriores. 

 Iniciei a aula contextualizando o que vimos na aula passada, em relação à 

imagem do mundo encolhendo e aproveitando para relacioná-la ao conceito de 

espaço geográfico. Para tanto, os indaguei sobre, já que se trata do conceito 

fundamental no estudo da geografia e entendê-lo seria bastante pertinente para 

entender o processo de globalização e suas consequências.  

 Como os estudantes não responderam a questão inicial do que eles 

entendem por espaço geográfico, iniciei minha abordagem trazendo o seguinte 

conceito de Santos (2006): 

 

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se 
dá. No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que 
ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos 
técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza 

artificial tenda a funcionar como uma máquina. Através da presença desses 

objetos técnicos: hidroelétricas, fábricas, fazendas modernas, portos, 
estradas de rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é marcado por 
esses acréscimos, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico. O 
espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por 

sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez mais 

tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes. [...] Sistemas de 
objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas de objetos 
condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de 
ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos 
preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se 
transforma. (SANTOS, 2006, p. 39).  
 

 Assim, após esta explanação foi desenvolvida a fala sobre a evolução dos 

meios: meio natural, meio técnico e meio técnico-científico-informacional (onde nos 

 
 
28 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs130419.htm. Acesso em: 14 Dez. 2020. 
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encontramos atualmente), deixando evidente que a qualquer momento eles 

poderiam e deveriam contribuir para a aula, com questionamentos ou exemplos, da 

mesma maneira, procurei relacionar a evolução dos meios ao conceito de espaço 

geográfico e às modificações sofridas por ele, estabelecendo uma costura deste e  

suas implicações quanto ao território, uma das lentes utilizadas para o estudo do 

espaço geográfico, oportunizando para os estudantes uma análise de Santos (2005) 

sobre tal conceito, que ao longo da aula foi entrelaçado ao tema globalização, e 

desta maneira contribuiria como um arcabouço para o entendimento dos estudantes 

sobre os conceitos geográficos, assim, o autor destaca quanto ao conceito de 

território: 

 

É o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da 
análise social. Trata-se de uma forma impura, um híbrido, uma noção que, 
por isso mesmo, carece de constante revisão histórica. O que ele tem de 
permanente é ser nosso quadro de vida. Seu entendimento é, pois, 
fundamental para afastar o risco de alienação, o risco da perda do sentido 
da existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro. Em uma 
palavra: caminhamos, ao longo dos séculos, da antiga comunhão individual 
dos lugares com o Universo à comunhão hoje global: a interdependência 
universal dos lugares é a nova realidade do território (SANTOS, 2005, p.255) 
 
 

 Destaco que procurei utilizar durante a explanação principal muitas imagens e 

esquemas para que esta, não se tornasse tão cansativa para os estudantes, 

buscando diversificar o material de apoio, tornando-o o mais multimodal possível. 

 Ao final da exposição sobre a evolução dos meios, iniciei uma provocação 

sobre o assunto, lançando para o grupo alguns questionamentos, tais como: “Vocês 

entenderam essa contextualização? Para que serviu? Como podemos relacionar a 

globalização com espaço geográfico? De que forma? E o território?”. Aqui 

novamente um silêncio dominou o momento, era perceptível que nenhum 

participante estava à vontade para expor alguma reflexão, naquele momento. 

 Logo após essas provocações, retomei as ideias trazidas pelo texto de Milton 

Santos enviado anteriormente, na tentativa de que eles pudessem estabelecer as 

conexões com as informações apresentadas nesta aula. Iniciei mais uma tentativa 

de diálogo por meio de algumas perguntas: “Alguém poderia falar um pouco o que 

compreendeu sobre o texto? Ficou mais fácil compreendê-lo agora depois deste 

contexto? Vocês entenderam o que seriam os espaços luminosos e opacos, 

referidos por Milton Santos? No Brasil existem espaços opacos e luminosos? 

Quais?”. 
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 Nesta aula percebi que falei bastante e que praticamente não fui interrompida. 

Ao contrário da aula anterior, os alunos participaram pouco, 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: 

 

O que me preocupa ainda é que eles interagem pouco, na maior parte das 
vezes são os mesmos que respondem aos questionamentos e que 
perguntam. Acredito que o momento atual, de virtualização das aulas os 
deixou mais tímidos (intimidados). Será que eles estão conseguindo fazer 
as conexões propostas? Será que estão entendendo a exposição conceitual 
e as discussões que proponho? Somente o portfólio poderá sanar essas 
dúvidas. A cada final de aula, repenso a próxima tentando criar uma 
maneira de chamá-los para a discussão, para a troca de ideias. Preciso 
provocar aqueles que participam pouco, pois oficina pressupõe colaboração 
e aprendizado em grupo. Talvez, para os que interagem menos, o portfólio 
se estabelecerá como nosso vínculo e nossa comunicação, realizaremos ali 
trocas de ideias, conceitos, sugestões, designs. (DIÁRIO DE CAMPO DA 
PESQUISADORA) 
  

 Ao final da aula oficina fiz o questionamento: “Por que vocês quase não 

falaram hoje? Vocês estão entendendo o que eu apresentei, qual foi a minha 

intenção?” Em vista disso, o Estudante E2 respondeu: “sim sora! Por mais que eu 

não tenha falado tanto, foi a aula que mais rendeu para mim, porque eu anotei 

trechos que eu vou colocar no meu portfólio, tá aqui, anotadinho!”. Como só tive este 

retorno, resolvi reforçar que poderiam pensar e responder estas questões em seus 

portfólios com mais calma, revendo o material utilizado na oficina e caso 

precisassem da minha ajuda para organizar suas ideias eu estaria à disposição para 

isto. 

 Como reflexão final, fiz o mesmo questionamento das aulas anteriores: o que 

eu aprendi com esta aula? Questionei-os novamente se esta aula havia contribuído 

para a construção do entendimento do processo de globalização (que ainda seria 

construído até o final das oficinas) e como eles relacionavam as questões 

envolvendo a pandemia com o conceito de espaço e como ela afeta o nosso 

território. “Será que todos, apesar de estarem no mesmo território, que é um 

fragmento do espaço, enfrentam os mesmos problemas e realidades?”  

 Como resultado desta aula trago algumas evidências produzidas pelos 

estudantes E1, E6 e E7. É perceptível na figura 31 e 32 que a estudante E1 

relaciona fatos de sua realidade com a temática trabalhada. 
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Figura 31 - Evidência 3 de E1 

 

                         Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Evidência 3 de E1 
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                           Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

 Podemos perceber que os estudantes não responderam as provocações 

realizadas no final desta aula em seus portfólios. Não conseguiram, neste momento, 

estabelecer as conexões entre globalização e os conceitos geográficos, entre eles, 

espaço e território, por exemplo. Mas a maioria realizou reflexões pertinentes, como 

no caso da produção trazida nas figuras de E6 e na de E7 buscando relacionar 

sempre os acontecimentos de suas realidades, suas percepções (como vimos no 

caso de E1 que refletiu sobre o neoliberalismo partindo das suas questões familiares 

e como isso afeta seu dia a dia), exercendo sua criticidade que é fundamental para a 

construção da visão de mundo, pois segundo Freire (1996, p. 81): 

 

Como educador preciso de ir “lendo” cada vez melhor a leitura de mundo 
que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto 
imediato e do maior de que o seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: 
não posso de maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas 
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com os grupos populares, desconsiderar seu saber de experiência feito. 
Sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão de sua própria 
presença no mundo. E isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido 
no que chamo “leitura de mundo” que precede sempre a “leitura da palavra” 

 

 Acredito que a prática voltada para a construção dos multiletramentos 

geográficos através do uso de portfólios possibilita ao professor esta oportunidade. 

Conhecendo as ideias, leituras que os alunos fazem de seus contextos conseguimos 

intervir, mediar, contribuir para a ampliação desse processo que perpassa também 

pela construção de um cidadão crítico que entende seu papel historio e social. 

 

Figura 33 - Evidência 3 de E6 

 

                      Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Evidência 3 de E6 
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            Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

Figura 35 - Evidência 3 de E6 

 

              Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

Figura 36 - Evidência 3 de E7 
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                              Fonte: Portfólio de E7 (2021) 

. 

 Outro ponto relevante nestas evidências é o caráter multimodal de seus 

elementos (presente ao longo de todas construídas até este momento). Temos 

QRCodes, charges, músicas, enriquecendo a escrita de todas as produções, 

servindo como suporte para a construção de suas reflexões que vão muito além do 

texto escrito, o que podemos perceber ser primordiais para as práticas voltadas aos 

multiletramentos como destacam em suas contribuições, Cope e Kalantzis 29 

encontradas no site dos autores: 

 

O segundo aspecto do uso da linguagem hoje surge em parte das 
características dos novos meios de informação e comunicação. Significados 
são feitos de maneiras cada vez mais multimodais - em que modos de 
significado linguístico-escrito fazem interface com padrões de significado 
oral, visual, de áudio, gestual, tátil e espacial. Isso significa que precisamos 
estender o leque da pedagogia da alfabetização para que ela não privilegie 
indevidamente as representações alfabéticas, mas traga para a sala de aula 
as representações multimodais, e particularmente aquelas típicas da mídia 
digital. Isso torna a pedagogia da alfabetização ainda mais envolvente por 
suas conexões manifestas com o meio de comunicação de hoje. Ele 
também fornece uma base poderosa para uma pedagogia de sinestesia, ou 
troca de modo (COPE; KALANTZIS, 2021) 

 
29 Disponível em: https://newlearningonline.com/multiliteracies. Acesso em: 19 set. 2021. 
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 Nesta aula ficou combinada a data da primeira entrega do portfólio, contendo 

no mínimo três evidências produzidas e finalizadas por eles, já que ao longo destes 

encontros já existia um acompanhamento individual via Whats App, como se 

observa na figura 37 com a maior parte dos estudantes, então resolvi seguir a 

sugestão trazida por eles e diminuir o número de entregas, estabelecendo dois 

momentos para isso, uma no meio do processo das oficinas e outra no final, após a 

aula de apresentação dos portfólios. 

 

Figura 37 - Troca de mensagens com E9 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                      

                                       Fonte: Autora (2021) 

 

 Embora o diálogo não tenha ocorrido nesta aula mais expositiva, em trocas de 

mensagens durante a construção das evidências (figuras 38) E6 se manifesta: 

 

Figura 38 - Troca de mensagens com o estudante E6 

       

   Fonte: Autora (2021) 
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 No final desta aula, comuniquei ao grupo e acabamos decidindo que eles 

iriam me ajudar a compor a definição de globalização, pois nós já estávamos falando 

dela desde o primeiro dia dos encontros. Todos concordaram comigo, que já faziam 

uma ideia (inclusive em suas vidas escolares já haviam estudado sobre o tema). 

Ficou definida a criação de um novo jamboard em que o tema central seria a palavra 

globalização. Sugeri que, para enriquecer a aula, eles lessem sobre o tema e 

assistissem o documentário baseado na obra e composto por entrevistas e palestras 

de Milton Santos: O mundo Global visto do lado de cá (2006) disponível no canal 

YouTube, para complementar as ideias iniciais. Durante a semana construí e enviei 

também outro “portcast”30 , em função da minha percepção sobre o último texto 

enviado, que mesmo sendo pequeno, acredito que ele não tenha sido lido por todos 

anteriormente e com o portcast acreditava atingi-los mais diretamente. 

 Após a aula, diante do ocorrido, fiquei pensando o quão pesada foi a 

exposição dos conteúdos, pois havia elaborado um amplo material para o 

desenvolvimento da temática e os entrelaçamentos com os conceitos geográficos e 

me dei conta que talvez, para alunos do Ensino Médio que passaram por um ano 

atípico, poderia ter ficado excessivo. Para descontrair um pouco, me baseando na 

realidade em que estão inseridos e que eu também faço parte, criei, a partir de um 

meme já existente, um novo meme, referente ao que falamos e discutimos em aula. 

Assim que editei, enviei para nosso grupo do Whats. Causei alguns risos e a maioria 

concordou com a imagem, principalmente por se tratar de uma aula em que muitos 

trechos das obras de Milton Santos foram utilizados. Na figura 39 podemos observar 

o meme produzido por mim e na figura 40 temos o meme produzido pela E1 sobre o 

mesmo tema, exposto em seu portfólio. 

 

Figura 39 - Meme produzido pela pesquisadora 

 
30 No segundo podcast produzido para a oficina procurei algo que se aproximasse da linguagem e do 
gosto musical dos estudantes que corrobora com a prática dos multiletramentos em sala de aula, pois 
é preciso levar em consideração a cultura e a diversidade cultural de nosso alunado. (ROJO 2012 a). 
Para tanto, selecionei um rap sobre globalização no YouTube e o utilizei como trilha para a minha 
locução, que foi composta por um pequeno histórico sobre quem foi Milton Santos e um trecho da 
introdução da obra: Por uma outra globalização (2001) do mesmo autor, que retrata a globalização 
como fábula, como perversidade e como uma outra globalização. 
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Fonte: autora (2021) 

 

 

Figura 40 - Meme produzido pela estudante E1 em seu portfólio. 

 

                                           Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

 Segundo Diolina e Bueno (2020) os memes 31  são ótimos recursos para 

trabalharmos em nossas aulas, pois são os gêneros textuais típicos da esfera e 

desta era digital. Através deles, podemos criticar, satirizar, ironizar ou até mesmo 

validar certas condutas sociais. Ainda segundo os autores, “o meme, embora seja de 

linguagem simples, popular, com imagens em planos detalhados, na maioria dos 

 
31  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). 
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casos, apresenta temas complexos e significativos para a sociedade em geral” (p. 

137). Possui um caráter multissemiótico, sendo um fenômeno típico das redes 

sociais, e da cultura do alunado que também está presente nas evidências 

construídas pelos estudantes, e que se comunica quando contribui para 

estabelecerem sua crítica ao tema trabalhado em determinada oficina, bem como o 

estudo e seus processos pelo qual estavam inseridos. 

 O trabalho que valoriza os aspectos culturais do alunado e os gêneros por 

eles apreciados, que circulam em seus meios, está relacionado à pedagogia dos 

multiletramentos, e que com isso pressupõem movimentos pedagógicos constituídos 

a partir da criação do GNL. Tais movimentos já foram discutidos anteriormente neste 

estudo, mas estabelecendo uma relação ao uso dos gêneros memes (que 

apareceram com frequência em alguns portfólios) podemos afirmar, que estes 

movimentos possibilitam a criação de novos designs, a partir do que já foi 

estabelecido, ou criado. Esses movimentos possibilitam uma prática transformadora, 

que seria o propósito de práticas que valorizam os multiletramentos, entre eles o 

geográfico, e é o que Rojo (2019) denomina de “design de significados”. 

  

4.2.4 Sobre a oficina 5 (22/12/2020)  

 

 Na quinta aula, conforme o combinado no encontro anterior, estabeleceríamos 

em conjunto uma definição, ou uma tentativa de definição para o processo de 

globalização. Mediante isto, iniciei a contextualização retomando as ideias e 

conceitos discutidos na aula anterior. Retomei algumas questões que tinham sido 

feitas no final do último encontro e perguntei se estavam com alguma dúvida, antes 

de iniciarmos as discussões do dia. Nenhum dos participantes exprimiu qualquer 

dúvida sobre a aula anterior. Resolvi passar para a próxima etapa da aula oficina. 

 Como provocação/ação, sugeri que construíssemos um novo Jamboard 

tentando responder à pergunta? O que é globalização? Trazendo também ao longo 

do encontro possíveis aspectos positivos e negativos. Assim, cada estudante 

contribuiria com o Jamboard colocando uma frase ou ideia que acreditasse se 

relacionar com o tema, assim como imagens. Temos como exemplo a frase do 

estudante E6: “acredito ser uma conexão global, que influencia na cultura e na 

economia”. Como percebi certo silêncio e uma dificuldade em conceituar ou 
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explicitar o entendimento sobre o tema, por parte de alguns, comecei a colocar 

algumas frases trazidas por mim. 

 A partir disto, a construção deste quadro interativo, foi ganhando discussões e 

um aumento da participação dos estudantes, onde aproveitei para pontuar e 

discorrer sobre as temáticas que iam emergindo. Esse aumento da participação se 

deu pelos exemplos de alguns comportamentos da sociedade, algumas dúvidas 

sobre temas relacionados a economia etc. Em certa altura da aula, o mesmo, E6, 

questiona: “Sora, mas a globalização, ela é positiva ou negativa?” Então, 

aproveitando essa pergunta, deixei o questionamento em suspenso, provocando a 

todos para que tentassem responder em seus portfólios essa pergunta do colega, 

seja através de uma evidência específica ou o relatório final da nossa produção.  

 Após as discussões geradas pelo jamboard, iniciamos uma costura 

relacionando o portcast que eu havia enviado na semana anterior e o documentário 

sugerido (que serviram como base para esta aula). De início questionei-os sobre o 

que seriam esses mundos a que Milton Santos se refere. A fábula? A perversidade? 

Qual a ideia que o autor traz de uma outra globalização? Não obtive as reflexões 

esperadas após a análise dos materiais. Como não obtive retorno sobre as 

percepções acerca do material, sugeri que revissem o documentário e ouvissem o 

podcast, agora com outro olhar, mais crítico e mais atento, para que pudessem 

utilizá-los como repertórios em suas evidências. 

 Ao final desta aula, no item: o que eu aprendi? deu-se lugar a sugestões de 

imagens, charges, músicas, que foram compartilhadas com os estudantes, seguidos 

por ideias e sugestões dos próprios participantes de como construir suas evidências, 

possíveis ideias, assim como alguns se queixaram das dificuldades de escrita e da 

sínteses realizadas. 

 Apesar de ser uma aula que até aquele momento atingiu o menor número de 

estudantes no meet, (4 participantes) conseguimos estabelecer discussões 

interessantes dos temas propostos, principalmente após a sugestão de pincelar no 

jamboard algumas frases prontas e provocá-los a partir delas. A proposta inicial era 

a de que o material fosse produzido a partir das concepções do grupo, mesmo assim, 

a participação se efetivou de maneira satisfatória. Realizei muitos questionamentos 

para instigá-los, principalmente quando tentei abordar o portcast e o documentário 

de maneira mais aprofundada. Como efeito desta aula foram produzidas as 

evidências, destas, cinco foram selecionadas para dialogar e contribuir com as 
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reflexões produzidas a partir desta aula. Analisaremos as evidências de E1, E2, E8 e 

E6. 

 

Figura 41 - Evidência 4 de E1 

 

    Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

 

                                      Figura 42 - Evidência 4 de E1 
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Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

 Evidencia-se no portfólio de E1 o uso de múltiplos gênero textuais para 

compor sua narrativa, como é possível observar na figura 43: 

 

Figura 43 - Evidência 4 de E1 
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            Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

 É possível perceber que a estudante E1 tenta estabelecer uma relação entre 

as transnacionais e o processo de globalização e como essa relação afeta as 

questões territoriais dos países. Por meio desta reflexão é perceptível que a 

estudante construiu sua narrativa baseada nas discussões advindas da montagem 

do Jamboard coletivo, em que em certo momento pontuei uma possível relação 

entre a expansão capitalista, o processo de globalização e o território. Utilizando 
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alguns exemplos de como nosso território pode ser “forjado” por tais empresas que 

se materializam nestes espaços, mudando sua lógica, como nos afirmam Haesbaert 

e Limonad (1999): 

 

Marx e Engels no Manifesto Comunista já destacavam o caráter 
globalizador do capitalismo. Ele se expande tanto em profundidade – ao 
reordenar modos de vida e espaços já organizados e consolidados - como 
em extensão – através da incessante incorporação de novos territórios. 
Movimentos estes, então, que deveriam tendencialmente caminhar em 
direção à produção de um espaço global (p.8). 

 

 No caso da construção da evidência de E2, nota-se a utilização do gênero 

filme para compor suas reflexões, ilustrado pela figura 44 e 45: 

 

Figura 44 - Evidência 4 de E2 

 

                 Fonte: Portfólio de E2 (2021) 
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Figura 45 - Evidência 4 de E2 

 

                  Fonte: Portfólio de E2 (2021) 

 

 O estudante E2 também realiza em sua evidência uma análise da aula em 

que estabelece relações com o território. Inicia sua narrativa sobre a globalização, 

abrangendo seus aspectos positivos e negativos, a partir de suas vivências e 

elementos culturais por ele conhecidos (filmes e séries que assistiu), assim como a 

cultura de massa, relacionando-os com as questões territoriais, que para ele, nos 

remetem as questões históricas da formação do território. O estudante versou sobre 

a globalização pelo viés cultural e territorial, partindo da análise de sua realidade, 

como podemos perceber ao realizar a leitura da figura 46: 
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Figura 46 - Evidência 4 de E2 

 

        Fonte: Portfólio de E2 (2021) 

 

 

 A produção de E8 caracteriza-se a partir do gênero reportagem: 
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Figura 47 – Evidência 4 de E8 

 

 Fonte: Portfólio de E8 (2021) 

 

 E8 utiliza-se de uma preocupação sua, a questão da saída de multinacionais 

do território brasileiro (o assunto estava em alta nos noticiários naquela semana, 

para isso utilizou QRCode) para construir uma pequena reflexão acerca do uso do 

território por essas empresas multinacionais, pois para ela, o Estado brasileiro 

deveria incorporar certas lógicas para facilitar o funcionamento e o escoamento das 

mercadorias produzidas. A estudante cita modificações no espaço geográfico como 

soluções para as crises e como isso poderia alavancar nossa economia. É visível a 

tentativa dos estudantes, em diferentes aulas, em estabelecer a relação entre a 

temática e os conceitos geográficos, visto que, em outros momentos isso não tenha 

se configurado tão claro. Mas a partir do avanço no desenvolvimento da temática, 

podemos afirmar que alguns já começam a construir os alicerces necessários para a 

apropriação dos conceitos geográficos, já citados, por meio do desenvolvimento da 

temática e levando em conta sua realidade. 

 Do mesmo modo, podemos verificar também este processo se desenvolvendo 

na produção da Evidência 4 de E6 (figura 48). 
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Figura 48 - Evidência 4 de E6 

 

                     Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

 

 O estudante tenta estabelecer, por meio de sua narrativa, uma relação entre a 

globalização, a paisagem e ainda sem perceber, parte da análise do seu lugar para 

tal reflexão. Reflete acerca dos aspectos visualmente perceptíveis de sua cidade, 

trazendo assim para complementar essa análise um recorte do conceito de 

paisagem desenvolvido por Milton Santos, para complementar sua análise do local, 

ou seja, do seu lugar e como este vem sendo modificado com a expansão do 

capitalismo globalizado que estamos vivenciando. O estudante, ao observar a 
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paisagem, parte do território visível, consegue analisar as mudanças locais de sua 

própria cidade, frente a um mundo velozmente modificado pelos processos 

econômicos e sociais, como a globalização. Ainda que timidamente, seu lugar vem 

se modificando, obedecendo a certas lógicas globais. Essa é a tendência, a 

mundialização dos lugares, pois, segundo Milton Santos (2006, p. 218): 

 

Com a modernização contemporânea, todos os lugares se mundializam. 
Mas há lugares globais simples e lugares globais complexos. Nos primeiros 
apenas alguns vetores da modernidade atual se instalam. Nos lugares 
complexos, que geralmente coincidem com as metrópoles, há profusão de 
vetores: desde os que diretamente representam as lógicas hegemônicas, 
até os que a elas se opõem. São vetores de todas as ordens, buscando 
finalidades diversas, às vezes externas, mas entrelaçadas pelo espaço 
comum. Por isso a cidade grande é um enorme espaço banal, o mais 
significativo dos lugares. Todos os capitais, todos os trabalhos, todas as 
técnicas e formas de organização podem aí se instalar, conviver, prosperar. 

 

 Assim, o estudante percebe que, 

 

[...] um lugar reproduz em si, com suas especificidades, o global. Um lugar é 
a reprodução, num determinado tempo e espaço, do global, do mundo. As 
relações não são pautadas pelo espaço em si, pela proximidade. Muito pelo 
contrário, as relações ultrapassam as distâncias lineares e contínuas, 
estabelecendo-se a partir de interesses o mais das vezes externos (CALLAI, 
1998, p. 68). 
 
 

 É importante ressaltar que para o desenvolvimento desta evidência ocorreram 

algumas trocas de mensagens comigo, via WhatsApp (Figura 49). Ele já havia 

escrito o seu texto e trazido seus elementos para análise, mas estava com muitas 

dúvidas sobre como desenvolveria um aprofundamento de suas ideias. Transcrevo, 

parte de áudio enviado por ele: “Sora, estou com dificuldades para expressar as 

modificações da globalização no espaço geográfico!” Ele complementa com alguns 

exemplos: “Eu pensei em colocar a questão dos McDonalds abrindo nos 

lugares...lojas estrangeiras se instalando aqui...” 

 

Figura 49 - Troca de mensagens com o E632 

 
32  No áudio enviado em troca de mensagens, o estudante trouxe preocupações de como a 
globalização transforma o espaço, e como ele poderia escrever ou demonstrar suas ideias na 
construção de sua evidência. 
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                Fonte: Autora (2021) 

 

 Depois do trecho referido acima, trocamos mais alguns áudios onde, de 

acordo com os questionamentos do estudante, tentamos estabelecer algumas ideias 

sobre o conceito de lugar e sua relação com a globalização. Surge durante nossa 

conversa a necessidade de trazer o aspecto visual da cidade, pelo próprio aluno, 

então sugeri (partindo da análise dele) que trouxesse para sua reflexão qual a 

relação destas transformações do seu lugar e a paisagem, entrelaçando esses 

conceitos com a globalização. De acordo com Callai (1998, p. 73,74): 

 

O lugar não se explica por si mesmo, ou melhor, os fenômenos que 
acontecem no município, as relações entre os homens, o processo de 
organização do espaço local não tem as explicações a partir do próprio local 
apenas. É importante e necessário estabelecer as ligações, buscar as 
explicações no nível regional, nacional e internacional, inclusive. [...] Muitas 
vezes a explicação de algo muito próximo está distante, noutro nível de 
escala. Portanto, nunca é demais insistir que ao estudar o local não se pode 
perder de vista o regional, o nacional e o mundial. 
 
 

 Destaco o caminho que o próprio estudante trilhou para chegar as suas 

conclusões, partindo da nossa aula e das conversas para a reflexão no portfólio. O 

estudante E6, assim como os demais já referidos: E1, E2 e E8, desenvolveram a 

relação escalar, que é um dos grandes objetivos da geografia escolar, ou seja, 

contribuir para que nossos alunos pensem o espaço geográfico partindo da análise 

das diferentes escalas geográficas. 

 É possível observar nas evidências apresentadas a utilização de diferentes 

gêneros, entre eles estão: citações de filmes, reportagens, imagens, memes (criando 

designs, novos sentidos), referências a músicas etc. Os estudantes utilizam-se 
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destes gêneros para fomentar e basear seus escritos, suas narrativas, já que estão 

familiarizados com os seus contextos sociais. Destaco a importância do momento de 

preparação de nossas aulas, dentre as mais variadas disciplinas, para que 

oportunizemos o diálogo entre os conceitos que pretendemos trabalhar, com os 

diferentes gêneros linguísticos, assim como textos multimodais em sala de aula. 

Para a elaboração destas aulas, como já mencionado anteriormente, procuro 

sempre veicular tais textos, ou seja, gêneros por eles conhecidos, para construir 

uma aproximação entre a geografia escolar e a realidade. Precisamos, enquanto 

docentes, perceber as necessidades e a realidade das novas gerações, advindas 

dos novos meios de informação e comunicação, pois para estes: 

 

Os significados são construídos cada vez mais multimodalmente, devido à 
crescente multiplicidade e integração de modos de construção de 
significado, em que o textual está integrado ao visual, ao áudio, ao espacial 
e ao comportamental etc. Isso é particularmente importante na mídia de 
massa, na multimídia e na hipermídia eletrônica (KALANTZIS; COPE; 
PINHEIRO, 2020, p. 20). 

 

 Após esta aula, os alunos entregaram seus portfólios para serem analisados e 

para que eu pudesse fazer algumas sugestões para o andamento das oficinas, mas 

como já citado anteriormente, as produções já estavam sendo acompanhadas via 

WhatsApp. Ao longo dos encontros, os estudantes mandavam arquivos com seus 

rascunhos para que eu pudesse ajudá-los, contribuir com seus escritos, realizando 

assim o acompanhamento do processo de escrita que se faz importantíssimo para o 

desenvolvimento de portfólios.  

 Nesta aula, mais uma vez, parte do planejamento teve que ser modificado. 

Em meu diário de campo, destaquei que “Construímos o Jamboard, não como eu 

esperava, mas de certa forma, produzimos algumas reflexões interessantes que eles 

certamente puderam utilizar em seus textos”. A cada aula se materializavam, muito 

visivelmente, as etapas da pesquisa-ação que embasa este estudo. Sem dúvida, é 

sempre necessário realizar os movimentos de observação do que está sendo 

desenvolvido, a reflexão e a importância do replanejar, após a avaliação da 

experiência. 
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4.2.5. Sobre a oficina 6 (7/01/2021) 

 

 Na sexta aula oficina, desenvolvida para este estudo, abordamos a correlação 

entre a globalização e a sociedade de consumo. Para tal, iniciei o processo de 

contextualização parabenizando-os pelas produções de seus portfólios até aquele 

momento e retomei em alguns minutos o que eles entenderam até este ponto das 

oficinas, sobre globalização, tais como algumas características deste processo, pois 

havíamos ficado duas semanas sem encontro, em função dos recessos de Natal e 

Ano Novo. Relembrei algumas palavras-chave do meet anterior e indaguei-os sobre 

a preparação para o ENEM que se aproximava. A maioria afirmou que a oficina 

estava oportunizando um bom entendimento sobre o tema e que estavam realizando 

simulados para ajudar na realização do Exame, mas que estavam bastante ansiosos 

e preocupados com a proximidade da data. 

 Como provocação do encontro sugeri que ouvíssemos uma música (3ª do 

plural, da banda Engenheiros do Havaí) e logo após realizei alguns questionamentos 

para problematizar a mensagem contida na música. Destaquei alguns trechos e 

perguntei se faziam sentido para eles. Indaguei sobre qual a ideia principal da 

música e quais relações estabelecia com nossa temática. Os alunos destacaram que 

o tema da música seria o consumo alienado e o seu excesso. A partir disso, 

iniciamos uma conversa sobre o consumo nas redes sociais e os estudantes 

destacaram os mecanismos nessas redes como o instagram e o Youtube, e como 

nos é sugestionado, o consumo através dos influenciadores presentes nestas redes. 

No chat, a estudante E3 sugeriu que após ver um documentário, compreendeu que 

nós viramos o produto a ser vendido. 

 Logo após essas provocações iniciais, com auxílio de material produzido em 

slides, explanei um pouco da questão da sociedade de consumo, abrangendo entre 

outros temas as questões do fast-food, a “globesidade 33  mundial”, possível 

homogeneização sociocultural, econômica e espacial (aldeia global) a questão das 

identidades locais. Após o debate sobre essas questões sugeri que assistissem o 

 
33  O termo utilizado consta em uma reportagem escrita por Fábio Reynol para uma agência de 
notícias eletrônica, a Agência- Fapesp, em que discute-se uma possível epidemia de obesidade 
global relacionando-a com o processo de globalização e a disseminação em escala planetária do 
consumo de alimentos do estilo fast-food.Disponível em: https://agencia.fapesp.br/epidemia-de-
globesidade/11471/. Acesso em: 3 Jan. 2020. 
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documentário “a história das coisas”34  disponível no YouTube e que lessem um 

artigo da revista Le Monde sobre “Obsolescência planejada” 35 , enviado por 

WhatsApp, após o encontro. 

 Ainda no decorre da explanação, discutimos 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. Então questionei 

ao grupo: “Por que vocês acreditam que a África e parte da Índia estão destacadas 

no mapa como uma resistência a esse processo?” E2 respondeu prontamente à 

questão: “Porque eles não têm como comprar esses alimentos, estão em áreas de 

muita pobreza!” Então, visto que nenhum outro participante se dispôs a questão, 

reiterei a ideia de E2 e complementando que essas regiões não são vistas como 

possíveis sociedades de consumo pelas grandes transnacionais, não possuem 

poder de compra para isso, não são vistos como potenciais consumidores dos 

processos mais intensos do capitalismo. O mesmo estudante, E2, complementou: “o 

mundo como fábula, né? Do Milton Santos...”. 

 Como produção desta aula, destaco as evidências de E4, E8 e E9, num 

primeiro momento e depois, discorro sobre as produções de E6 e E7.  

 Nas evidências construídas abaixo, podemos destacar que além de 

escreverem suas narrativas, as estudantes se preocuparam em realizar sua crítica 

ao consumo, por exemplo, através da utilização de charges e imagens, buscando 

relacionar sua construção textual, partindo, muitas vezes, da análise destes gêneros, 

contribuindo para a agência em suas reflexões, como podemos observar em E4 

(figuras 50 e 51) e em E8 (figura 52). 

 

Figura 50 - Evidência 5 de E4 

 
34 O documentário aborda os padrões de consumo da sociedade e suas consequências para o meio 
ambiente. 
35  Fonte: https://diplomatique.org.br/obsolescencia-planejada-armadilha-silenciosa-na-sociedade-de-
consumo/ 
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                   Fonte: Portfólio de E4 (2021) 

 

 

Figura 51 - Evidência 5 de E4 
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Fonte: Portfólio de E4 (2021) 
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Figura 52 – Evidência 5 de E8 

  

       Fonte: Portfólio de E8 (2021) 

 

 A estudante E9 ainda inclui em sua evidência, além da utilização de charges 

(figura 53), e um QRCode (figura 54), o desenvolvimento de um pequeno mapa-

múndi temático, construído por ela (figura 55) na tentativa de  comprovar sua teoria 

de que a origem dos artistas mais escutados na plataforma de música, Spotify36, 

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 significado, ou 

seja, ela 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). 

 

 

 

 

 
36 O Spotify é um serviço de streaming de áudio que permite ao usuário ouvir músicas, criar playlists, 
usar seleções de terceiros, ouvir podcasts, ver vídeos, descobrir novos estilos e artistas. Disponível 
em: https://www.techtudo.com.br/listas/2018/08/como-funciona-o-spotify-entenda-o-aplicativo-de 
musica.ghtml. Acesso em: 13 Out. 2021. 
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Figura 53 - Evidência 5 de E9 

 

                                Fonte: Portfólio de E9 (2021) 

 

Figura 54 - Evidência 5 de E9 
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                            Fonte: Portfólio de E9 (2021) 

 

 

Figura 55 - Evidência 5 de E9 
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                    Fonte: Portfólio de E9 (2021) 

 

 Os autores Kalantzis; Cope e Pinheiro, em sua obra intitulada: Letramentos 

(2020) nos descrevem como são os aprendizes de hoje, o que podemos evidenciar 

nos participantes deste estudo e nos mais diversos contextos escolares. Fica 

evidenciado que são jovens que montam/organizam suas próprias playlists de 

acordo com suas preferências e não ficam submetidos a uma lista das melhores 

músicas escolhidas por uma estação de rádio ou televisão. Mas ainda, é importante 

salientar que segundo o próprio mapa elaborado por E9, percebemos certa 

homogeneização cultural e um predomínio de artistas dos espaços luminosos 

nessas playlists. Se antes tinham mais hábitos de leitura, agora praticam a leitura e 

a escrita em mensagens nas mais variadas redes sociais, assim como se as 

gerações anteriores assistiam as programações de filmes e séries passivamente 

propiciadas pelos canais de televisão, hoje, navegam por milhões de vídeos 

disponíveis pelas plataformas de streaming37 e são produtores de vídeos em seus 

próprios celulares e compartilhados nas mais variadas redes sociais. A dinâmica de 

 
37 Streaming é o nome dado à tecnologia que é capaz de transmitir dados através da internet sem a 
necessidade de baixar o conteúdo em um dispositivo. Os arquivos transmitidos com mais frequência 
envolvem imagem e áudio, sendo vídeos curtos, longos e músicas, porém, as opções são vastas, 
podendo incluir até mesmo textos e apresentações de slides. Disponível em: 
https://canaltech.com.br/internet/o-que-e-streaming/. Acesso em 17 jan. 2022. 
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trabalho com esta nova geração de estudante, do ponto de vista dos autores, 

também deve ser diferenciada, dinâmica, multimodal, visando uma maior autonomia 

do estudante, sendo participante do processo de construção de seu conhecimento, 

por isso justificam-se práticas multiletradas em sala de aula. 

 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 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. 

 E6 inicia sua evidência (Figura 56) relacionando globalização, consumo e os 

impactos causados com a produção. Destaca, ao longo de seus escritos, os 

impactos causados para o meio ambiente resultantes da produção industrial.  

 

Figura 56 - Evidência 5 de E6 
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                      Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

 

 Podemos observar na figura 57 que E6 realiza uma pesquisa e traz material 

jornalístico para relacionar com a temática de consumo e meio ambiente (Figura 57):

  

Figura 57 - Evidência 5 de E6 
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                       Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

 

 Novamente o estudante estabelece relação com o seu local, ou seja, realiza 

uma análise da realidade em escala geográfica, portanto está de certa forma, 

caminhando para o desenvolvimento do multiletramento geográfico, pois conseguiu 

estabelecer as relações entre o seu lugar e suas mazelas, com a temática 

desenvolvida nesta aula, ou seja, problemas globais relacionados ao consumo, por 

intermédio de documentário, reportagens, música, imagens, ou seja, por gêneros, 

mídias e linguagens por eles conhecidos (ROJO,2012b). 
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Figura 58 - Evidência 5 de E6 

 

                    Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

 

 A estudante E7 também realiza, como o estudante E6, uma análise do local 

para versar sobre cultura e globalização (figuras 59 e 60). Constrói sua narrativa sob 

o ponto de vista das questões identitárias, visto que, no período do desenvolvimento 

das oficinas havia, na mídia, uma forte discussão sobre apropriação cultural, então é 

possível perceber que a estudante se apropria destas questões que estão em voga 

e que geraram muitas reflexões, para constituir sua evidência e estabelecer as 

relações entre a temática trabalhada nas aulas com o contexto social atual.  
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Figura 59 - Evidência 5 de E7 

 

                                            Fonte: Portfólio de E7 (2021) 

 

Figura 60 - Evidência 5 de E7 
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                                 Fonte: Portfólio de E7 (2021) 

 

 Dando continuidade a questão das identidades também na evidência 5, E7 

(figura 61) apresenta uma composição entre texto e imagem, que se sobrepõem. 

 

Figura 61 - Evidência 5 de E7 

 

                               Fonte: Portfólio de E7 (2021) 

  

Destaco a importância deste estudo materializado nas evidências dos estudantes 

construídas até o momento. Observo um processo de compreensão da realidade, 

partindo da análise global (no caso aqui estimulado pela temática da globalização e 

seus processos) sob a ótica do local/lugar, desta forma, também estamos 

desenvolvendo com os estudantes um maior entendimento sobre os conceitos 

geográficos. Para Callai (1998, p. 76), esse movimento se constitui importante, pois: 
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Pensar globalmente significa entender como é o mundo, como se organiza, 
como vem se transformando, como age o capital, como se estruturam as 
grandes firmas, como acontece a produção, o destino do produto, a 
circulação, a informação e o papel que o Estado assume numa economia e 
numa sociedade cada vez mais mundializadas. Os lugares particulares se 
interligam entre si de forma seletiva e de acordo com os interesses locais, 
nacionais e/ou mundiais. O espaço concretiza todas estas relações, e torna-
se fundamental estudar o particular, o local.   
 
 

 No momento final da aula, na reflexão, onde são questionados sobre o que 

aprenderam ou foi mais significativo, novamente utilizamos para discutir possíveis 

produções de suas evidências. Como sugestões, destaquei a relação da nossa 

cidade e o consumo global, exemplos de resistências culturais que eles conhecem, 

as mazelas da sociedade de consumo como problemas ambientais, mudanças de 

hábitos alimentares, utilização do documentário sugerido “história das coisas” e a 

música utilizada nesta aula. Pude observar que muitos aproveitaram esse momento 

coletivo de ideias e realizaram suas evidências partindo dos temas sugeridos. 

 Este encontro foi um dos mais proveitosos em termos de presença (a maioria) 

dos estudantes, quanto em participação. Quando questionados sobre possíveis 

dúvidas sobre o conteúdo, o estudante E6 declarou que não estaria perguntando 

muito nas oficinas, porque tinha dificuldades em compreender durante a aula, 

algumas expressões não só relacionadas à geografia, mas citou que naquela aula o 

que lhe chamou a atenção foi o termo Fordismo, processo que o mesmo 

desconhecia. Fiquei bastante preocupada com tal afirmação e 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 da NTIDCs, 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. 

 Surgiu a ideia de os participantes destas oficinas fazerem uma fala, assim que 

a pandemia de Covid-19 estiver controlada, para os estudantes do Ensino Médio da 

escola em que atuo, sobre construção de portfólios. Seria uma espécie de relato que 

contribuiria para a produção de portfólios de outros estudantes nas aulas de 

geografia. Momentos como esse corroboram para a ideia de que prática do portfólio 
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demonstra a potencialidade destes estudantes que nem os próprios acreditam que 

podem desenvolver, principalmente em relação a escrita, como apresenta a figura 62, 

o que me fez repensar a minha prática para os próximos anos letivos, inserindo, por 

exemplo, momentos em que estudantes que já passaram por esta experiência 

socializem para aqueles que vão iniciar seus portfólios. 

Figura 62 - Troca de mensagens com E1 sobre escrita 

 

   Fonte: Autora (2021) 

 

 Após a conclusão desta aula, tive que replanejar o próximo encontro. Percebi 

em conversas trocadas no grupo de WhatsApp uma preocupação excessiva com o 

ENEM. Estavam muito ansiosos e pouco confiantes. Decidi incluir no planejamento, 

um momento para resolvermos questões anteriores do exame sobre, principalmente, 

as que envolvem globalização, fazendo uma espécie de simulado, para ajudar na 

questão da ansiedade e discutir a resolução de questões. Acredito em Freire (1996) 

quando afirma que precisamos pensar criticamente em nossas práticas para 

melhorar as próximas. Para o autor: 

 

[...] quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de 
ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de 
promover-me no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de 
curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção que o sujeito faz de 
si numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar. Para 
mudar e de cujo processo se faz necessariamente sujeito também (FREIRE, 
1996, p. 39-40). 

 

4.2.6 Sobre a oficina 7 (12/01/2021) 

 

Para a sétima aula, foi desenvolvida a questão da globalização, redes e fluxos. 

Resolvi encerrar as aulas mais teóricas das oficinas com a retomada sobre 
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globalização e pandemia, em um segundo momento das discussões da aula. 

Acredito que foi bastante coerente, pois iniciamos a abordagem da globalização pelo 

viés da pandemia, problematizando esse momento que estamos passando e 

procurei deixar um bom espaço para discussões e resoluções de questões do Enem, 

como já havia mencionado, para tentar ajudá-los em algumas dúvidas, assim como 

naquilo que poderiam focar mais quando forem revisar os conteúdos. 

Como sempre, no início fiz uma breve retomada das questões abordadas na 

aula anterior. Logo após, como provocação para início da aula, perguntei sobre o 

que eles acreditavam que seriam essas redes que abordaríamos na oficina. E6 

respondeu: “eu penso que é uma interligação”. Apoiado nisso comecei a estabelecer 

as relações dessa noção exposta por E6 ao processo de globalização. 

Também preparei, para o desenvolvimento e contextualização da aula, 

materiais em slides, seguindo pelo viés dos multiletramentos, utilizei diferentes 

gêneros como imagens e diferentes mapas para auxiliar e despertar um olhar mais 

crítico e abrangente do conteúdo e muitas indagações partiram da análise dos 

mapas. 

Com auxílio deste material, expliquei 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, elaborei 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, 
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como já havíamos visto na aula sobre a globalização e seus aspectos positivos e 

negativos. 

 Depois de uma breve fala sobre o que seriam essas cidades globais e sua 

importância para a organização territorial em diversas escalas, propus que 

analisássemos um mapa do Brasil com a rede de transportes brasileira. Lancei a 

seguinte questão: “Como vocês analisam essa rede? O que podemos observar?” E9 

respondeu: “tá tudo concentrado lá perto de São Paulo!” Concluímos que na região 

Sudeste temos uma intensa estrutura e concentração de diferentes modais de 

transporte. 

Como parte final da minha exposição, trouxe um mapa confeccionado para 

um estudo sobre a Covid-19 38 . 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. Relembrei o caso do surto de 

Manaus e aproveitei para explicar, segundo o estudo, as razões para a ocorrência 

desta contaminação em grande número, abordando assim a importância da cidade 

de Manaus para a região Norte. Também comparei os “espaços luminosos e opacos” 

frente a disseminação de contágio da COVID-19. Também expus como, minhas 

considerações, como nosso espaço geográfico está configurado como espaço da 

fluidez, construímos objetos para facilitar os fluxos necessários para o 

desenvolvimento e aceleração da globalização. 

Após, iniciamos então a resolução de questões do ENEM por mim 

selecionadas. Sobre este momento, registrei em meu diário: 

 

Eles estavam ávidos para esse momento e fizeram questão de que eu 
falasse de todas as questões que eu havia selecionado. Foi um momento 
em que várias dúvidas puderam ser explanadas e que pude estabelecer 
também uma ligação com os conteúdos ministrados durante o ano, através 
das aulas virtuais promovidas pela escola. 
 
 

 Como movimento final da oficina, o momento de síntese do processo, 

conversamos sobre algumas ideias de evidências, como por exemplo, relacionar 

 
38 Para a preparação desta aula realizei 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. Acesso em: 23 Dez. 2020. 
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transportes e redes, transportes e globalização, integração territorial, entre outras 

ideias.  

 Como produção deste encontro, temos como exemplos as evidências dos 

estudantes E1, E2, E6 e E9. Analisando a evidência de E1 (figura 63 e 64) 

observamos que a estudante faz referência a globalização analisando a 

desigualdade dos fluxos, por meio de uma imagem de voos comerciais, aonde a 

mesma chega à conclusão de que existem “vazios” entre os fluxos aéreos, que 

coincidem com os países subdesenvolvidos, pois estes seriam excluídos ou 

estariam imersos em outro momento frente às mudanças globais, em que a 

estudante se refere à perversidade, mas que podemos relacionar como o mundo 

visto como fábula, de Milton Santos. Segundo o autor: 

 

Este mundo globalizado, visto como fábula, erige como verdade um certo 
número de fantasias, cuja repetição, entretanto, acaba por se tornar uma 
base aparentemente sólida de sua interpretação (Maria da Conceição 
Tavares, Destruição não criadora, 1999). 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 (SANTOS, 2001, p. 18-19). 
 
 

E continua o autor, trazendo alguns exemplos: 
 

 
Fala-se, por exemplo, em aldeia global para fazer crer que a difusão 
instantânea de notícias realmente informa as pessoas. A partir desse mito e 
do 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. Fala-se, igualmente, com insistência, na morte 
do Estado, mas o que estamos vendo é seu fortalecimento para atender aos 
reclamos da finança e de outros grandes interesses internacionais, em 
detrimento dos cuidados com as populações cuja vida se torna mais difícil 
(SANTOS, 2001, p. 18-19). 
 
 

 Os exemplos trazidos por Santos que segundo ele são (recolhidos numa lista 

interminável) questiona-se nos processos de globalização “não estaríamos, de fato, 

diante da presença de uma ideologização maciça, segundo a qual a realização do 

mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações (SANTOS, 

2001, p. 18-19)”.  
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Desse movimento traz-se as evidências de E1 para a reflexão. 
 

 

Figura 63 - Evidência 6 de E1 

 

                              Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

  

          Em sua reflexão, E1 declara: 

 

Figura 64 - Evidência 6 de E1 
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       Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

 A estudante ainda conclui que algumas cidades são esquecidas pelo 

capitalismo globalizado, ficando fora das grandes redes e seus fluxos, pois não 

seriam atrativas para o desenvolvimento do capitalismo globalizado. E1 realizou uma 

análise da configuração atual do espaço geográfico, que segundo Castells (1999) 

não é mais o espaço dos lugares, mas sim dos fluxos. 

 A estudante E9 realiza uma análise espacial a partir do desenvolvimento das 

cidades globais. E9 inicia sua evidência fazendo uma pequena retomada histórica de 

como as grandes cidades surgiram, na sequência estabelece a diferença entre 

megacidade e cidade global (figura 65): 

 

Figura 65 - Evidência 6 de E9 
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                                  Fonte: Portfólio de E9 (2021)   

 

 Por fim, (figura 66) caracteriza as cidades globais e as relaciona aos nós que 

seriam, a conexão, integração das redes mundiais facilitando assim, os fluxos. 

Abaixo seguem a evidência: 

Figura 66 - Evidência 6 de E9 

 

                      Fonte: Portfólio de E9 (2021) 
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 Para corroborar com seus apontamentos a estudante faz uso da imagem de 

um mapa e parte para a conclusão de seu texto, sinalizando que o lugar assim como 

o espaço geográfico sofrem modificações constantes em função dos processos 

advindos da globalização. 

 O estudante E6 também 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 (figura 67) e utiliza o QRCode (figura 68) para que o leitor de seu portfólio 

tenha acesso a uma reportagem disponível no YouTube sobre o assunto. Em sua 

conclusão tenta relacionar as modificações promovidas no espaço geográfico em 

função do processo de globalização com os desequilíbrios ambientais.  

 

Figura 67 - Evidência 6 de E6 

 

  Fonte: Portfólio de E6 (2021) 
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Figura 68 - Evidência 6 de E6 

 

   Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

 

 Já o estudante E2 encerra suas evidências, assim como a conclusão das 

oficinas, fazendo uma síntese dos temas abordados de maneira crítica, voltando-se 

para o problema da pandemia do COVID-19, tentando expor um lado positivo e um 

lado negativo da globalização, (figura 69) fazendo até uma brincadeira com uma 

postagem retirada de uma rede social para ilustrar a questão da aldeia global e as 

possibilidades de acesso as mais diversas culturas.  

 

Figura 69 - Evidência 6 de E2 
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                           Fonte: Portfólio de E (2021) 

 

 Para concluir compara a velocidade da informação tomando como exemplo o 

COVID-19, em épocas diferentes, referindo-se a aula que tivemos anteriormente em 

que discutimos um possível processo de encolhimento do espaço mundial e 

questionando-se de que maneira esse processo é de todo positivo para a 

humanidade atualmente (figura 70). 

 

Figura 70 - Evidência 6 de E2 
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                Fonte: Portfólio de E2 (2021) 

 

 Neste encontro percebi que houve uma participação bastante efetiva dos 

estudantes, mesmo este sendo um encontro que contou com a presença de poucos 

participantes39.  

 Acredito que esta participação efetiva tenha ocorrido em função de da minha 

preocupação em indagar mais através do uso de imagens e mapas e com as 

questões de ENEM que realizamos no momento final da aula, e também porque 

como estavam em menor número, se sentiam mais à vontade para expressar suas 

ideias e responder aos questionamentos, relembrando que a oficina foi composta 

por estudantes de turmas variadas do 3º Ano no Ensino Médio e é possível 

pressupor que alguns estudantes possam ter ficado inibidos durante o processo. 

 É significativo destacar que o momento em que realizamos as questões do 

ENEM foi o mais participativo. Os estudantes fizeram questão de realizar todas as 

 
39 É importante ressaltar que estes estudantes estavam envolvidos com trabalhos sazonais e em 
função disso justificaram a ausência nesta oficina. 
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questões selecionadas, mesmo com o adiantado da hora, pois gostariam de colocar 

seus conhecimentos à prova. Então, refleti sobre a resolução de exercícios, que com 

um olhar percebi que não se efetivaram nestas oficinas, e que também não ocorrem 

de maneira satisfatória no meu fazer diário, na sala de aula. É recorrente em minha 

prática 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. Tenho consciência e agora me sinto motivada 

a rever meu planejamento 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. 

 No final da aula, combinamos a data da apresentação dos portfólios e como 

seria essa dinâmica, reforçando sempre que poderiam me contatar para tirar suas 

dúvidas a qualquer momento. Solicitei que na apresentação eles estivessem com o 

portfólio praticamente concluído, para apresentá-los para os colegas e explicar como 

foi o desenvolvimento das evidências, mesmo que a data de entrega não seja no 

mesmo dia, seria posteriormente, mesmo que ele já estivesse praticamente 

concluído. Marcamos a apresentação, conforme solicitação dos alunos, para o final 

de janeiro após os dois finais de semanas de provas do ENEM. Dias após a aula 

realizei o seguinte registro: 

 

Sigo essa semana em que realizamos a aula ajudando, compartilhando, 
trocando através de conversas via WhatsApp. Alguns alunos gostam de 
dividir comigo suas ideias para a escrita da evidência. Essa discussão é 
muito importante para o processo. O portfólio não necessariamente é um 
instrumento de produção individual e sim de construção coletiva, e nessa 
oficina tentamos valorizar e escutar o outro e destaco o quanto isso é 
importante e contribui para as reflexões pessoais e aprendizados (DIÁRIO 
DE CAMPO DA PESQUISADORA). 
 

  
 Através deste registro reforço a conexão entre produção de portfólios e 

multiletramentos, pois acredito 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 
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novos designs e ao fazer é preciso uma prática que oportunize o trabalho 

colaborativo (ROJO, 2019) como as oficinas. 

 

4.2.7 Sobre a oficina 8 (28/01/2021) 

 

Como fechamento das oficinas, realizamos a oitava aula com o intuito de 

avaliar o processo transcorrido até o momento. O propósito deste encontro era o de 

sintetizar e analisar a participação dos estudantes neste estudo e as contribuições 

do mesmo para seu aprendizado. Para tanto, a aula foi estruturada em dois 

momentos: no primeiro, ocorreria a apresentação dos portfólios para os colegas, 

onde os participantes poderiam explanar qual a inspiração para seu layout, como 

desenvolveram suas evidências, as dificuldades em realizá-las, assim como, 

comentar sobre qual foi à evidência mais difícil de escrever etc. O portfólio ainda não 

precisaria estar totalmente pronto para a entrega, assim como sugeri na aula anterior, 

pois eu já estava acompanhando os rascunhos via WhatsApp.  

No segundo momento, ocorreria uma autoavaliação e avaliação do processo, 

em que os estudantes responderiam alguns questionamentos feitos por mim e 

estariam livres também para contribuírem com ideias sobre construção de portfólios 

que poderiam subsidiar minhas futuras práticas. Após esse encontro, essas falas e 

reflexões poderiam constar no relatório final do portfólio, que consiste em um texto 

sem divisões com introdução, descrição das aulas, aprofundamento de um assunto 

que mais os chamou a atenção e avaliação, conforme consta em apêndice, desta 

dissertação. Em minhas experiências anteriores com portfólios nas aulas de 

geografia, sempre solicitei a realização do relatório ao final do trimestre, como um 

fechamento para o portfólio. Agora, acredito que ao elaborarem o relatório, os 

estudantes têm a oportunidade de compilar, organizar suas principais ideias e 

reflexões, retomando o que foi mais significativo, oportunizando uma revisão sobre 

seu próprio processo de aprendizagem e contribuindo também para a análise crítica 

do professor quanto ao processo de mediação da aprendizagem dos estudantes. 

 A apresentação dos portfólios é um momento bastante importante para 

avaliarmos o processo, pois acredito na construção da aprendizagem colaborativa, 

participativa, que propicie momentos de troca entre os estudantes. Segundo Villas 

Boas (2004) é oportuno propiciar esses momentos, pois “Isso lhes dá a chance de 

assumir responsabilidade pelo seu sucesso e de se motivarem para o 
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desenvolvimento de um trabalho mais produtivo (p. 33).” A autora aponta outras 

vantagens, entre elas: o desenvolvimento da argumentação oral, dentro de um 

tempo definido, responder questionamentos deste público (que no caso podemos ter 

somente estudantes, assim como pais), ou seja, oportunizar o enfrentamento de 

situações que os mesmos enfrentarão mais tarde (VILLAS BOAS, 2004). 

Para a condução das apresentações encaminhei um áudio em nosso grupo 

de WhatsApp explicando como seria esse momento. Salientei que ficassem à 

vontade para nos contar um pouquinho sobre a criação de seu portfólio, assim como 

já referido anteriormente, como estruturaram suas evidências e algumas dificuldades 

que possam ter enfrentado. “O papel do professor é o de ajudar o aluno a planejar o 

encontro; seu sucesso depende da preparação do aluno para essa atividade. Ele 

tem que saber o que fazer e a razão de o processo ser assim conduzido (VILLAS 

BOAS 2004, p. 67)”. Nesta aula contamos apenas com cinco, entre os participantes. 

A oficina foi realizada no turno da manhã, pois foi uma solicitação da maioria, já que 

à noite muitos estavam trabalhando.  

Analisando este momento e sua importância dentro do processo de 

desenvolvimento das oficinas, penso que eles refletem no processo de repensar 

nossas práticas, voltando nosso olhar para os nossos estudantes atuais, ou seja, 

para essa nova geração (que já foi caracterizada anteriormente nessas análises). 

Precisamos de certa forma, sermos os professores do amanhã (KALANTZIS; COPE 

E PINHEIRO 2020) que propiciem ambientes de aprendizados com vistas ao 

engajamento dos estudantes e que estes sejam responsáveis pelo seu aprendizado, 

que continuem sendo autoridade, sem autoritarismo, que utilizem a internet e seus 

designs de aprendizagem como aliados, praticando um ensinar menos expositivo, 

como profissionais colaborativos. Os autores também acreditam em uma avaliação 

contínua do processo, acompanhando o progresso dos alunos. Podemos afirmar 

que o portfólio colabora com todas as ações que professores do amanhã que visam 

práticas multiletradas, no caso aqui, voltadas para os multiletramentos geográficos, 

precisam incorporar. 

 Do ponto de vista dos multiletramentos torna-se importante esse momento de 

compartilhamento de produções, pensando no design e na construção de novos 

designs que contribuirão para novas aprendizagens, pois: 
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À medida que os alunos compartilham seus projetos, como colaboradores 
em textos conjuntos ou como leitores de textos de outros alunos, seu 
trabalho reentra no mundo do significado e da aprendizagem como o 
(re)designed- artefatos que podem se introduzir no ciclo de significado como 
novos “designs disponíveis”. Esse é o modelo de aprendizagem dos 
letramentos, que reconhece a diversidade, a voz e a mudança constante, 

em vez de uniformidade, organização e estabilidade forçada (KALANTZIS; 

COPE; PINHEIRO, 2020, p.354). 
 
 

O momento das apresentações foi bem dinâmico e proporcionou bastante 

troca de ideias entre os presentes. Procurei valorizar ao máximo essa oportunidade 

de ouvi-los. Fui receptiva e foquei para que contassem suas ideias e sentimentos ao 

construírem seus portfólios, criando um espaço importante de fala, de argumentação, 

pois de acordo com Villas Boas (2004, p. 50) “Aprender a desenvolver argumentação 

oral é tão importante quanto aprender a ler e escrever”. 

Para uma análise mais efetiva dos resultados desta aula oficina resolvi utilizar 

fragmentos dos relatórios de alguns participantes, extraindo as partes relevantes ao 

processo avaliativo das oficinas que corroboram com as falas feitas na apresentação 

e na avaliação. 

Como exemplo de relato das apresentações, destaco que a estudante E7 

explicou o tema de suas evidências e durante sua fala, destacou que: “o objetivo do 

meu portfólio era ele conversar bastante com as pessoas que estão lendo”, então 

complementei a ideia: “tu queria que ele ficasse interativo?” e ela respondeu: “Isso!”. 

Aproveitei para questioná-la se havia gostado mais de fazer o portfólio físico ou 

digital (haja vista que ela já havia feito portfólio físico quando minha aluna na série 

anterior). E7 respondeu: “Digital, porque eu tinha todas as opções de elementos e 

figuras, que no físico eu não tinha... eu não sei desenhar... ele conversa melhor com 

o leitor”. A fala desta estudante reforça o quanto foi positivo o trabalho desenvolvido 

e em particular, evoca a importância dos multiletramentos para a produção de seu 

portfólio.   

Durante as apresentações E2 e E3 estes também preferiram o produção do 

portfólio no modo digital pela questão de não gostarem de suas letras e por facilitar a 

organização dos materiais. 

E2 considerou a primeira evidência com a mais difícil de produzir, pois 

segundo ele, “era tanta coisa, eu te comentei né, sora? Eu surtava para conseguir 

achar... eu pensava tanta coisa. Daí às vezes eu tentava colocar os textos, mas 

parecia que não ligavam as ideias, ficava desconexo!” E destacou ainda a evidência 
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que mais gostou, elegendo assim a quarta evidência em que contemplou os 

aspectos culturais da globalização. Acredito que esta evidência tenha sido a mais 

prazerosa de escrever, pois oportunizou que os estudantes abordassem suas 

narrativas por intermédio dos gêneros e aspectos culturais de seus contextos 

estabelecendo uma conexão com o conteúdo, destacando a questão multicultural 

dos multiletramentos. 

No decorrer de sua apresentação E6 comentou sobre suas evidências e 

destacou a evidência em que mostrou o seu consumo de alimentos durante a 

pandemia para contextualizar com o que discutimos na oficina e salientou: “essa foi 

a principal associação com a vida real, sabe?” e mediante esta fala, afirmei que: 

“Esse é o espírito do portfólio, que vocês consigam contextualizar com a realidade, 

mas não faz parte só do portfólio, mas da disciplina de geografia também”. E6 

também considerou a quarta evidência relacionada à cultura, como a mais tranquila 

de construir. 

Após as apresentações, iniciamos abordagem sobre avaliação das oficinas e 

autoavaliação do processo, em que procurei questioná-los e discutir alguns pontos 

relevantes para a minha análise sobre esta prática. Iniciei com o seguinte 

questionamento: “O que vocês, enquanto participantes, contribuíram para o 

desenvolvimento do processo? Vocês acreditam que participaram efetivamente?” E6 

respondeu: “Olha, durante as aulas eu tentava falar ao máximo, às vezes eu ficava 

quieto, porque eu realmente não tinha nada para falar. Não fui o que mais participou, 

mas tentei em todas as aulas.” O estudante destacou também em seu relatório sua 

participação, como nos mostra a figura 71. 

Figura 71 -Trecho do relatório de E6 (a) 

 

Fonte: Portfólio de E6 (2021) 
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Quando questionados sobre a participação e o desenvolvimento das oficinas 

via meet, E2 respondeu: “Acho que as aulas foram bem conduzidas, sora, mas a 

dificuldade maior não foi nem de construir o portfólio, foram às aulas à distância. O 

presencial é mais interativo”, mas reforçou que produzir o seu portfólio no formato 

digital foi melhor para a organização.  A estudante E8 também afirma em seu 

relatório dificuldades com as aulas via meet, afirma ter sentido um cansaço e falta de 

atenção (Figura 72). 

 

Figura 72 - Trecho do relatório de E8 

Fonte: Portfólio de E8 (2021) 

 

A estudante E7 ressaltou em seu relatório um aspecto positivo dos meets pelo 

ponto de vista da tecnologia que utilizamos em todas as aulas (figura 73):  

Figura 73 Trecho do relatório de E7 (a) 

Fonte: Portfólio de E7(2021) 

 

Também podemos observar no trecho do relatório da estudante E1, a questão 

dos meets, como consta na figuras 74 e 75) 

 

Figura 74 - Trecho do relatório de E1(a) 
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Figura 75 -Trecho do relatório de E1(b) 

Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

 

O estudante E6 ponderou sobre os meets facilitarem a participação de todos, 

pois evitou o deslocamento, levando em conta que muitos não residem em Osório. 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. E6 fez questão de destacar 

essas ideias em seu relatório (figura 76). 

Figura 76 - Trecho do relatório de E6 (b) 

 

Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

 

Em relação ao acompanhamento das evidências de forma integral durante o 

processo, E2, E3 e E9 também pontuam em seus relatórios, como aspectos 

relevantes ao processo, como podemos evidenciar nas figuras 77, 78, 79. 
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Figura 77- Trecho do relatório de E2 (a) 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Portfólio de E2 (2021) 

 

 

Para E3 a comunicação via WhatsApp foi relevante para a construção de seu 

portfólio. 

Figura 78 - Trecho do relatório de E3 (a) 

F 

 

 

 

 

 

O

             Fonte: Portfólio de E3 (2021) 

 

E9 destaca que a comunicação via WhatsApp foi benéfica para a produção de 

suas evidências, conforme apresenta a figura que segue: 

 

Figura 79 - Trecho do relatório de E9 (a) 

 

 

 

 

 

              

Fonte: Portfólio de E3 (2021) 

 

Na sequência da aula, perguntei sobre como esta experiência contribuiu para 

a postura dos estudantes, o que havia sido modificado por esse estudo. Novamente, 
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E6 solicitou o espaço para responder e preferiu falar sobre o processo de escrita que 

havia se modificado. O estudante afirmou: “A minha relação com escrita, com 

certeza!” E complementou:  

 

No primeiro portfólio eu não tinha muita noção de como fazia, e não ficou 
tão bom, mas esse último com certeza à escrita foi a coisa que mais somou 
pra mim, porque escrever é uma coisa que ‘frita’ muito a minha cabeça, mas 
como eu tive que me obrigar a fazer isso, foi uma obrigação boa. Quando 
eu tava escrevendo e eu não sabia uma palavra, eu pesquisava, até os 
sinônimos, e isso expandiu meu vocabulário, conheci outras palavras e tive 
uma escrita mais dinâmica.  
 

 
O estudante também relatou em seu relatório essa avaliação de seu processo 

e progresso na escrita, como nas figura AA, bb. 

 

Figura 80 - Trecho do relatório de E6(c) 

Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

 

Figura 81 -Trecho do relatório de E6(d) 

Fonte: Portfólio de E6 (2021) 
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Também percebemos que os estudantes E5 e E9 escreveram sobre o 

processo da escrita em seus relatórios, ou seja, os benefícios e as mudanças que as 

estudantes perceberam após participarem deste estudo (figuras 82, 83) 

Figura 82 - Trecho do relatório de E5 

 

 

 

 

 

Fonte: Portfólio de E5 (2021) 

 

Sobre isso, assim relata E9: 

Figura 83 - Trecho do relatório de E9 (b) 

 

Fonte: Portfólio de E9 (2021) 

 

Os outros participantes também destacaram o comprometimento como uma 

mudança efetiva de postura e que nesses encontros tudo o que abordávamos era 

com o intuito de construir o portfólio e isso ajudou a se focarem e se organizarem, 

diferente de quando estavam na sala de aula fazendo os portfólios na série anterior. 

E2 complementou ainda, que conseguiu escrever mais, porque pesquisou 

mais para fazê-lo. Então resolvi comentar essa fala, trazendo a ideia de que:  

 

É que vocês correram atrás, pelo que percebi, essa é uma postura de aluno, 
vocês não acham? São vocês que vão construir o aprendizado, nós só 
temos que facilitar/mediar esse processo, esse processo é de vocês! Vocês 
têm que refletir sobre o que aprenderam! Nessas aulas nós 
problematizamos o conteúdo o tempo todo e isso contribuiu para as 
evidências de vocês. 

 

Com base na minha fala, E6 disse:  

 

Isso! A gente tinha que tentar pensar nos conceitos geográficos e na 
temática, o tempo todo, como ela estava presente na nossa vida, como que 
aquilo ia se relacionar com o assunto da nossa evidência. Então acho que 
essa energia que a gente gastou tentando escrever e associar os conteúdos 
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é uma coisa que “frita” mais na nossa cabeça, do que só ouvir uma aula 
depois não aproveitar isso. 

 

Em relação ao comentário de E2 sobre pesquisar mais para escrever mais, 

destaco que essa percepção também surgiu em E3 (Figura 84) a importância da 

pesquisa, e de saber pesquisar e selecionar as fontes de informações para 

realizarem suas análises. Retomo aqui, como ideia, a questão da “curadoria da 

informação” (ROJO, 2019) onde os estudantes devem ter uma postura de curadores 

em relação às escolhas das informações, refletindo criticamente sobre elas, e nosso 

papel como professores é o de torná-los questionadores, ajudar no desenvolvimento 

deste senso crítico, alertando em nossas disciplinas sobre os múltiplos interesses e 

intenções por trás das mesmas (REICHWALD, 1998). 

 

Figura 84 - Trecho do relatório de E3 (b) 

Fonte: Portfólio de E3 (2021) 

 

Dando seguimento a aula, questionei sobre qual a diferença dessas oficinas 

para nossas aulas na escola. E9 respondeu que a grande diferença era o interesse, 

pois as aulas da escola eram uma obrigação. Resolvi aprofundar o questionamento, 

perguntando quais pontos evidenciavam as diferenças destas oficinas para nossas 

aulas na escola. E2 respondeu: “no final a gente sempre debatia o que a gente 

poderia aproveitar daquela aula para colocar no portfólio e a gente conversava e 

concluía o que tinha visto”. E9 complementou a fala do colega: “Tu fazia um monte 

de perguntas pra gente.” E6 também comentou: “Antes de explicar tu perguntava”. 

Então E2 relembrou que no final da aula sempre havia reflexões para as próximas. 

Sobre as oficinas, E1 comentou em seu relatório sobre como as oficinas 

ajudaram a desenvolver um pensamento mais crítico e aprofundado do conteúdo e 
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perceber suas relações com a realidade em que está inserida, até mesmo uma 

aproximação com a disciplina, como na figura abaixo: 

 

Figura 85 - Trecho do relatório de E1 (c) 

 

 

 

 

Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

E continua, na figura AA:  

Figura 86 - Trecho do relatório de E1 (d) 

 

Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

Os participantes também destacaram a questão de como as oficinas 

contribuíram para o momento em que estava vivenciando, incluindo a realização do 

ENEM, o que podemos observar nos relatório de E2 e E7(figuras 87 e 88). A maioria 
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concordou que como praticaram bastante a escrita em seus portfólios não viram a 

redação, por exemplo, com tanto receio e conseguiram no momento de realizá-la, 

organizar melhor suas ideias. Ressaltei que isso seria o que chamamos de aumento 

de repertório e organização da escrita. 

 

Figura 87 - Trecho do relatório de E2 (b) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      Fonte: Portfólio de E2 (2021) 

 

E7 percebeu utilidade dos conteúdos para o ENEM: 

 

Figura 88 - Trecho do relatório de E7 (b) 

 

 

 

 

 

       Fonte: Portfólio de E7 (2021) 

 

 

A estudante E9 não realizou a prova do ENEM e destacou (figura 89) que 

participou das oficinas buscando conhecimento para desenvolver sua consciência 

crítica, sua curiosidade, e para aprofundar seus estudos, já que o ano em que 

realizamos as oficinas, as aulas da rede estadual foram realizadas com períodos 

reduzidos, o que segundo a fala da estudante, poderia prejudicá-la. 
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Figura 89 - Trecho do relatório de E9(c) 

 

       Fonte: Portfólio de E9 (2021) 

 

Quando questionados sobre como esse processo colaborou para o 

entendimento dos conceitos geográficos, E2 comentou:  

 

Pra mim os conceitos, tipo espaço geográfico, acho difícil conceituar, 
depende onde estamos inseridos, tipo, não dá pra ser paisagem é isso, 
espaço é isso, tem toda uma questão filosófica, histórica que engloba isso. 
Essa construção do portfólio me fez ver que mesmo a geografia sendo mais 
teórica, temos que trazer para o lado mais humanizado, filosófico, depende 
do ponto de vista, da realidade. 

 

Então questionei: “Vocês conseguem olhar os conceitos de outra forma, mais 

conectado com a temática, mais contextualizados?” E a maioria respondeu que era 

isso, mas não conseguiam se expressar desta forma, inclusive nos portfólios. 

Durante nossas oficinas pude constatar que os alunos faziam as conexões 

necessárias entre a temática e os conceitos, mas ficou claro que muitas vezes em 

suas evidências se preocuparam em trazer novas informações e em resumir a aula, 

não conseguindo muitas vezes, dito por eles mesmos, expressarem suas ideias em 

relação aos conceitos, com clareza. Analisando os relatórios e o decorrer desta aula, 

considero que houve uma aprendizagem efetiva sobre a temática, permeada pelos 

conceitos geográficos, que não foram decorados, mas construídos, debatidos em 

conjunto, e que possibilitaram a realização da análise espacial por parte dos 

estudantes, através da problematização do lugar e do global e vice-versa. Como por 

exemplo, estudar a globalização pelas lentes do lugar, onde, segundo Callai (1998, 

p73): 

 

É que ali pode-se perceber o processo de homogeneização realizado pelo 
global-local-universal, ao mesmo tempo que é possível verificar a 
diferenciação. Pode-se facilmente perceber o moderno via atuação de 
empresas ou pela simples publicidade que se estende a todos os territórios 
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e pode-se reconhecer os obstáculos para a incorporação pura e simples do 
externo. Ou a facilidade com que se entranham no lugar os fluxos externos. 

 

Em alguns relatórios os estudantes comentaram sobre os conceitos 

juntamente com um aprofundamento da temática, no caso a globalização, pois como 

já havia mencionado, na estrutura do relatório consta uma seção em que devem 

aprofundar e sintetizar a temática trabalhada. Em determinados relatórios, os 

estudantes somente comentaram o que aprenderam em relação a globalização e o 

que mais os chamou a atenção. Podemos destacar as menções aos conceitos 

geográficos nos relatórios de E1, E6 e E9. A estudante E1 discorre sobre a 

globalização sintetizando o que aprendeu ao longo das oficinas relacionando à 

temática e seus processos ao conceito de território (Figura 90). 

Figura 90 - Trecho do relatório de E1 (e) 
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Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

E1 ainda destaca aprendizados relacionados ao seu dia a dia: 

Figura 91- trecho do relatório de E1 (f) 

 

Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

Também observamos no relatório de E6 uma referência ao aprendizado dos 

conceitos onde o próprio estudante destaca a relação que estabeleceu entre a 

temática e o conceito de paisagem (figura 92),  

Figura 92 -Trecho do relatório de E6 (e) 

 

Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

A estudante E9 que também menciona os conceitos de lugar, paisagem e 

espaço sob o ponto de vista dos estudos sobre globalização, como demonstrado no 

trecho que segue: 

Figura 93 - Trecho do relatório de E9 (d) 

 

     Fonte: Portfólio de E9 (2021) 
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Os estudantes destacaram nas apresentações que foram mais incentivados a 

buscar gêneros diferenciados que conversassem com suas narrativas e que, 

observaram que eu também havia utilizado mais recursos, bem como vídeos e 

podcasts, o que não ocorria com tanta frequência em nossas aulas na escola. 

Segundo E6: “A tua dinâmica incentivava a nossa dinâmica” e ele ainda 

complementou: “A gente associou o conteúdo com os vídeos e as músicas que 

ajudaram na compreensão”. Ainda de acordo com E9, “cada um deles traz um ponto 

de vista diferente do mesmo assunto, uma linguagem diferente”. Os estudantes 

também retrataram a importância dos gêneros, assim como a multimodalidade em 

seus relatórios, como podemos observar nas figuras abaixo: 

Figura 94- Trecho do relatório de E1(g) 

 

         Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

Em seu trecho, E6 evidencia: 

Figura 95 - Trecho do relatório de E6 (f) 

 

Fonte: Portfólio de E6 (2021) 

Em seu relatório, E9 destaca a conexão entre as abordagens: 

Figura 96 - Trecho do relatório de E9 (e) 

 

       Fonte: Portfólio de E9 (2021) 
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Destaco que, mesmo contando com a presença de poucos participantes nesta 

aula, já se pode ter uma noção de como proceder com estes momentos futuramente 

em minha prática. É preciso contemplar no meu planejamento estes momentos. 

Todos os estudantes que apresentaram, demonstraram uma desenvoltura e 

confiança naquilo que desenvolveram para este estudo. Estavam seguros e 

apropriados de sua autoria, o que segundo, Villas Boas (2004, p. 53) é viabilizado ao 

se trabalhar com portfólios, “o próprio aluno pode reconhecer suas potencialidades e 

fragilidades”. 

Também cabe salientar que desenvolver atividades que propiciem a avaliação 

da condução do professor durante sua prática só contribui para melhorá-la e 

enriquecê-la, oportunizando a nós mesmos um olhar mais crítico sobre nosso fazer 

diário, o que de acordo com Freire (1996) é a prática educativa com respeito ao 

educando. Esse respeito “exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre 

minha prática através da qual vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os 

educandos (FREIRE, 1996, p. 64)”.  Ainda para o autor “O ideal é que cedo ou tarde, 

se invente uma forma pela qual os educandos possam participar da avaliação. É que 

o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos e não do professor 

consigo mesmo”. (FREIRE, 1996, p. 64). Villas Boas (2004) também considera que a 

avaliação, assim como a autoavaliação no processo de construção de portfólios 

bastante relevante, pois considera que  

 

A avaliação feita pelo professor é importante e, conjugada à do próprio 
aluno, faz com que se amplie a análise das suas possibilidades. A 
capacidade de autoavaliação está presente em várias situações de nossa 
vida, devendo ser desenvolvida na escola desde cedo, de maneira 
adequada (VILLAS BOAS, 2004, p. 53). 

 

A autora ainda complementa essa ideia, destacando que a verdadeira 

autoavaliação permite o educando refletir continuamente sobre sua aprendizagem e 

ainda possibilita ao professor “usar as informações fornecidas para reorganizar o 

trabalho pedagógico, sem penalizá-los (VILLAS BOAS, 2004, p. 54)”. Como exemplo 

desta concepção, temos o trecho do relatório de E1, em que a estudante sugere 

como eu poderia proceder para acompanhar o processo de escrita das evidências 

futuramente (figura 97) o que com certeza será levado em consideração no meu 

planejamento de prática de portfólios na escola, tornando-se uma mudança efetiva 

após esta experiência.  
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Figura 97 - Trecho do relatório de E1 (h) 

 

Fonte: Portfólio de E1 (2021) 

 

Alguns dias após esta aula, os estudantes realizaram a entrega de seus 

portfólios. Ressalto que cinco estudantes optaram pela construção de um portfólio 

físico, em pastas, e quatro preferiram desenvolvê-lo no formato digital, através da 

plataforma de design gráfico, Canva. 

Os fragmentos dos relatórios e das experiências apresentadas me convocam 

à reflexão sobre as questões norteadoras desta pesquisa realizada conduzindo-me a 

produção dos quadros síntese que seguem: 

Quadro 5– Práticas que viabilizam a construção de portfólios nas aulas de 

geografia 

Práticas viabilizadoras 

Práticas dialógicas 

Processos colaborativos 

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 

Fonte: Levantamento construído pela pesquisadora ao longo deste estudo (2021). 

 

Quadro 6- Possibilidades da produção dos multiletramentos geográficos no 

Ensino Médio 

Possibilidades para os multiletramentos 

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. 

Fonte: Levantamento construído pela pesquisadora ao longo deste estudo. (2021) 
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Quadro 7- Aspectos que auxiliaram a produção do processo de reflexão 

Principais aspectos 

A pesquisa-ação educacional 

As aulas do tipo oficina 

As autoavaliações dos estudantes 

As avaliações realizadas ao longo do processo por parte da pesquisadora 

Fonte: Levantamento construído pela pesquisadora ao longo deste estudo. (2021) 

 

Quadro 8- Potencialidades e desafios na produção de portfólios 

Potencialidades e desafios 

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 

Ampliação do conceito de oficinas com base em Vieira e Volquind. 

Fonte: Levantamento construído pela pesquisadora ao longo deste estudo. (2021) 

 

Estes quadros revelam o quão rico foi o processo da pesquisa-ação realizada 

buscando contribuir para esta pesquisa realizada e para minhas futuras práticas 

como professora. 
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5 REFLETINDO SOBRE O PROCESSO: O QUE MUDA NAS PERSPECTIVAS DA 

PROFESSORA COMO PESQUISADORA? 

 

 Apesar de ser feita uma fala e uma orientação para os alunos de como 

proceder na montagem e composição do portfólio, a cada acompanhamento, foi 

notório a identidade que cada material carrega de seu autor. Nenhum portfólio se 

assemelha com o outro, em relação aos textos, design, criatividade, organização. O 

que nos traz uma relação com a sua produção e pertencimento, pois cada portfólio é 

uma criação única (VILLAS BOAS 2004). Não há um padrão, e isso é valioso, pois 

possibilita além dos processos reflexivos e de narrativas de si (essenciais nesta 

construção), espaços para a utilização de designs e para a criação de novos designs. 

Cada aluno organizou esteticamente e visualmente seu material, tornando as 

composições feitas por eles totalmente diferentes. 

 Ao lermos os portfólios e as evidências produzidas pelos alunos não 

conseguiríamos, talvez, imaginar o plano de aula e os tópicos planejados para tal, 

pois cada estudante soube abordar em seus portfólios, por vieses muito particulares, 

as discussões promovidas durante as oficinas. Pode-se afirmar que não houve uma 

ordem estabelecida de temas para compor suas evidências. Nas aulas, foram 

recorrentes algumas discussões e, no entanto, utilizaram sua criatividade e 

distribuíram em cada evidência, novas facetas ou recortes do mesmo assunto. 

Como procedimento recomendado para conduzir as oficinas, retomávamos a cada 

início e sempre que necessário, os assuntos e reflexões da aula anterior. Criou-se, 

assim, uma liberdade para que os estudantes pudessem se sentir a vontade para 

diversificar o ordenamento das suas evidências. Muitos começaram pelos assuntos 

mais polêmicos, em que mais debatemos nos encontros.  

 Essa diversidade é importante e confirma como um material como esse pode 

ser riquíssimo para um ensino que valorize as particularidades, as individualidades 

dos estudantes, que oportuniza o aprendizado singular. Ele é um instrumento 

potente para conhecermos e entendermos um pouco mais dos nossos alunos, suas 

facilidades e dificuldades, de forma única, participativa e colaborativa, sem o 

engessamento que comumente percebemos ao aplicarmos provas, avaliações e 

outros instrumentos colaborativos. Podemos ter diversos instrumentos de avaliação, 

diversificando-os e os portfólios são uma alternativa que pode surpreender tanto 

professores, quanto alunos. 
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 Analisando a minha prática em sala de aula, talvez se torne inviável a 

produção de portfólio com todas as turmas, como já realizei há alguns anos, pois no 

período de realização desta pesquisa me encontrava com 16 turmas totalizando em 

média 480 estudantes. A construção do portfólio é um processo particular de 

acompanhamento da aprendizagem dos estudantes e como tal precisa de tempo e 

planejamento para fazê-lo. Ao realizar essa prática, ficou mais evidente que a 

atenção necessária despendida por mim em anos anteriores não era suficiente para 

um processo efetivo de avaliação, principalmente no que se referem às entregas e 

os momentos de interação professor e aluno no instrumento. Faz-se necessário 

repensar o acompanhamento dos portfólios para que seja um processo legítimo de 

aprendizagem e trocas.  

 Preciso repensar como na minha prática em sala de aula, eu realizarei esse 

acompanhamento dos portfólios, ou seja, como auxiliar a produção de evidências 

durante o processo de desenvolvimento, e não realizando somente ao final de cada 

trimestre, pois a construção de portfólios necessita que criemos espaços de trocas, 

de avaliação contínua para que a aprendizagem realmente se efetive. 

 A minha visão sobre os portfólios, sua concepção, também se modificou a 

partir das reflexões produzidas como resultado do processo. Para a realização da 

pesquisa realizei diversas leituras, inclusive para construir um Estado da Arte que 

pudesse me fornecer arcabouços teóricos sobre como construir e desenvolver 

portfólios na escola. A cada leitura dos autores utilizados e repensando as aulas 

para as oficinas, repensava a ideia inicial de roteiro, criava outras seções, ou até 

mesmo pensava na possibilidade de um roteiro construído de forma mais 

democrática tentando diversificar a forma de apresentação e entrega do material. 

 É nítido o aumento da qualidade da produção de escrita dos estudantes, 

quando se compara o que escreviam antes para como escrevem agora. A 

experiência com a produção de portfólios anteriores, talvez pela falta de condução e 

acompanhamento do processo, não fora tão eficaz, importante salientar que em 

caráter emancipatório os próprios destacaram isso durante a realização da oficina 

oito e em suas autoavaliações. Villas Boas (2004) chama a atenção sobre a eficácia 

dos portfólios até para aquele aluno que não gosta de escrever. 

 Com base nas reflexões até aqui realizadas, cabe um questionamento: Como 

a professora pesquisadora sai desta experiência? Estudei bastante para realizar 

essas oficinas, sempre relembrando e concordando ainda mais com a ideia de 
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inacabamento trazida por FREIRE (1996) valorizando o processo de aprendizagem 

dos alunos, tentando diversificar ao máximo os gêneros, trabalhando com a 

multimodalidade, aproximando os conteúdos a realidade e aos gêneros conhecidos 

e que fazem parte do dia a dia dos estudantes, proporcionando espaços de 

participação dos estudantes, aulas mais interativas, de escuta dos alunos. Nesta 

perspectiva, registrei em meu diário: 

 

A cada aula a preparação era herculana. Precisava estudar, me atualizar, 
pesquisar, ler! Coloquei-me e me coloco semanalmente no papel de aluna, 
pesquisadora, estava sentindo na pele a “dodiscência” de Freire (1996). 
Precisei me apropriar mais da minha própria disciplina para que dessa 
maneira conseguisse estabelecer as conexões necessárias para facilitar o 
aprendizado dos estudantes. Conscientizo-me da importância do 
conhecimento, é preciso estar munido destes conhecimentos para provocar! 
Saber usar a cada aula as discussões e provocações para abordar a 
temática e estabelecer conexões com os conceitos geográficos. A sala de 
aula não será mais a mesma para mim. Já são indiscutíveis as mudanças, 
as desestabilizações na minha maneira de pensar e planejar as aulas. Onde 
pretendo chegar com esta aula? Como atingir meus alunos? Como 
contextualizar, trazendo para nossa realidade? 

 

 A minha visão quanto ao planejamento das minhas futuras aulas será muito 

diferente; preciso sair de uma concepção engessada, seguindo roteiros, pensando 

no entrelaçamento consciente, entre as temáticas/conteúdos com os conceitos 

geográficos de análise espacial. 

 E sobre os multiletramentos geográficos? Também com relação aos conceitos, 

preciso dar um enfoque mais contextualizado nas aulas, trabalhar os conteúdos 

sempre analisando quais os conceitos geográficos poderão colaborar para o 

entendimento e análise espacial relacionada àquela abordagem.  

 As oficinas não tiveram um planejamento linear da temática. Os 

planejamentos foram conduzidos de acordo com as demandas e assuntos que 

surgiam em meio às reflexões do grupo, para que a partir disso as relações com a 

globalização e os conceitos geográficos fossem se constituindo. Preciso salientar 

que entre os conceitos geográficos, que mais veicularam na oficina, seja através de 

minhas exposições interligando a temática ou por construções dos próprios 

estudantes foram o de espaço geográfico, lugar e território. Mas é perceptível que o 

conceito de lugar foi o mais debatido e analisado entre os participantes em suas 

narrativas/evidências de aprendizagem. Percebemos que ao refletirem sobre a 

temática, fizeram usos das escalas geográficas analisando o global partindo do local, 
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de suas análises do lugar. Os alunos puderam se apropriar, mais especificamente do 

conceito de lugar, sem a necessidade de sua conceituação teórica, partindo da 

prática e realizando o raciocínio geográfico, que neste caso partiu da construção e 

problematização da temática que é um conteúdo escolar. A leitura e análise da 

realidade se desenvolveram por esse viés. 

 Também é preciso reconhecer que nem todos os participantes conseguiram 

relacionar o estudo da temática, no caso a globalização, aos conceitos geográficos, 

ou seja, não conseguiram se apropriar dos conceitos geográficos por meio das 

atividades desenvolvidas neste estudo, que buscava desenvolver os 

multiletramentos geográficos (tentativa de construção conceitual desenvolvida no 

decorrer deste estudo), acredito que um tempo maior de prática também contribuiria 

bastante para ajudar na construção dos multiletramentos por parte de alguns alunos, 

mas acredito que já iniciei minha caminhada através do uso dos portfólios na busca 

pelos multiletramentos geográficos com resultados efetivos de raciocínio geográfico 

e análise espacial, pois segundo Callai (2003, p.62)  

 

um aluno que sabe compreender a realidade que vive, que consegue 
perceber que o espaço é construído, e que nesse processo de produção do 
espaço local e do espaço regional consegue perceber que todos os homens, 
que a sociedade é responsável por este espaço, conseguirá estudar 
questões e espaços mais distantes e compreender, indo além do aprender 
porque o professor quer. Ao construir o seu conhecimento aproveitará os 
conteúdos de geografia para a sua formação, para ser um cidadão no 
sentido pleno da palavra. 

 

 E será que em todas as aulas fez-se aula oficina? Acredito que em alguns 

momentos realizamos oficinas, mas, nem em todos os encontros, já que em alguns 

como relatado, realizei momentos muito expositivos e caí na armadilha de falar 

muito. 

 A participação não foi tão efetiva, em alguns momentos inclusive, foi mínima 

para o desenvolvimento da aula. Acredito que o fato de estarmos trabalhando de 

forma remota tenha atrapalhado a desenvoltura dos estudantes, que já vinham 

desanimados e cansados das aulas remotas desenvolvidas pela escola. Estavam 

acanhados também, pelo fato de estarem participando de um projeto com alunos de 

outras turmas e acabavam com certo receio de expor suas ideias, argumentos. O 

tempo todo, durante o processo, indaguei-me sobre o que poderia contribuir para 

uma participação mais efetiva caso fosse propor outros momentos como este, eu 



182 

 

com certeza traçaria mais estratégias de participação com os envolvidos e me 

preocuparia menos em expor a teoria, num processo mais dinâmico de 

aprendizagem coletiva. 

 Sobre o ambiente de videoconferência Google Meet, os estudantes acharam 

o mesmo bastante prático, pois evitou o deslocamento, já que alguns não residem 

em Osório e também, pelo fato de serem jovens trabalhadores, já chegam cansados, 

sem considerar que esse ano foi pandêmico e com as aulas regulares realizadas em 

modo remoto. 

 E em relação a pesquisa-ação efetivada? Em muitos momentos precisei 

replanejar, ou seja, modificar o que eu tinha em mente para a próxima oficina, pois 

as discussões nos levaram para outras vertentes da temática central, adiantando 

muitas vezes o que eu havia planejado mais para o final das aulas. Assim, conforme 

as necessidades foram se costurando juntamente com eles, maneiras de chegarmos 

ao entendimento do conteúdo. O que não podemos esquecer, é que um dos 

fundamentos da pesquisa-ação, é o de que, a minha ação é parte do processo e o 

efeito destas ações com os estudantes vai alterando a minha 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.  

 O processo de reflexão na e sobre a ação realizada produziram inúmeros 

aprendizados que me fizeram refletir, neste lugar, de professora pesquisadora. 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acredito que através desta pesquisa foi possível desenvolver mais uma etapa 

em minha jornada profissional pela busca das repostas às minhas inquietações 

enquanto professora de geografia do Ensino Médio que tenta colaborar em seu fazer 

diário com a aprendizagem de cada estudante. Cabe destacar que esta pesquisa já 

contribuiu para a formação e construção de algumas respostas que como professora 

e agora também pesquisadora procuro, mas também serviu, para renovar e ampliar 

o meu desassossego e questionamentos sobre o meu processo de docência e meu 

papel na construção da aprendizagem dos estudantes. 

Diante disso, esta pesquisa teve por objetivo: Investigar as possibilidades e 

desafios quanto ao uso de portfólio no ensino de geografia a partir da análise e 

reflexão acerca de práticas de multiletramentos geográficos desenvolvidas no 

Ensino Médio visando ao aprimoramento das mesmas. Para tanto vislumbrou-se 

alguns objetivos específicos construídos através da realização de questões 

norteadoras da pesquisa.  

Como primeiro objetivo específico, temos: possibilitar a construção dos 

multiletramentos geográficos no Ensino Médio através do desenvolvimento de 

conceitos geográficos por meio da construção de portfólios. Diante disso nesta 

pesquisa observou-se que a articulação entre os diferentes gêneros, práticas 

dialógicas, aulas que buscavam relacionar a todo o momento, teoria e prática e a 

problematização quanto a análise do lugar partindo de suas realidades contribuiu 

para o desenvolvimento dos conceitos geográficos por meio da construção dos 

portfólios, em que este se tornou o espaço de reflexões e aprofundamentos dos 

próprios conceitos pelos estudantes, sempre que necessário, visando articular os 

conteúdos abordados em aula com os mesmos, promovendo assim a análise 

espacial, bem como suas narrativas de si. 

 Na tentativa de averiguar se e como os conceitos geográficos presentes nos 

portfólios construídos permitem a construção dos multiletramentos geográficos é 

preciso relembrar que o conceito de multiletramentos geográficos é uma construção 

conceitual desenvolvida (e que se fez necessária para todo o desenvolvimento deste 

estudo) para esta pesquisa pela pesquisadora que o entende, depois de 

estabelecidas as leituras para a construção do arcabouço teórico, como forma de 

apropriação dos conceitos geográficos por meio de processos de leitura e escrita 
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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. 

 Portanto, ao desenvolver as oficinas foi notório que ao longo do planejamento 

e desenvolvimento das mesmas a relação entre o tema globalização e os conceitos 

geográficos foram se constituindo. Ressalto os conceitos de espaço geográfico, 

território e lugar como os mais utilizados para a análise geográfica do tema 

abordado. Tendo como destaque na produção individual dos portfólios o conceito de 

lugar, presente em várias evidências constituindo importante meio de reflexão do 

conteúdo. Ocorreu assim, uma apropriação/construção do conceito, como já 

mencionado anteriormente, sem a necessidade de conceituação teórica abordada 

pela professora, mas que foi pesquisada e discutida por cada estudante em seu 

portfólio sempre que necessário para a análise espacial. É necessário apontar que 

nem todos os participantes realizaram o desenvolvimento dos multiletramentos 

geográficos em seus portfólios, mas de certa maneira tivemos um importante salto 

nas questões interpretativas e participativas por parte de alguns e do 

desenvolvimento da escrita, assim como a utilização por todos os estudantes de 

gêneros multimodais em seus portfólios, contribuindo de certa forma para seus 

processos reflexivos, e acredito também que se atividade fosse desenvolvida 

durante um período maior ou realizada tal prática com turmas assim que 

ingressassem na Escola, chegaríamos a uma construção (respeitando o ritmo de 

aprendizagem de cada estudante) dos multiletramentos com a turma de forma mais 

efetiva e coletiva.  

 Ao verificar as potencialidades e desafios que se fazem presentes na 

produção de portfólios enquanto estratégia de ensino de geografia visando os 

multiletramentos geográficos no Ensino Médio observou-se ao longo desta pesquisa 

as diversas possibilidades que o uso de portfólios associados às aulas de geografia 

pode gerar, entre elas: o desenvolvimento por parte dos estudantes de designs e 

novos designs construídos por eles, assim como a criatividade e organização. A 

diversidade e a riqueza do material que valoriza as particularidades, e potencializa 
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as individualidades dos estudantes. O desenvolvimento da escrita em uma disciplina 

que não esteja associada as linguagens, mas que também tem seu papel no 

desenvolvimento crítico e textual, contribuindo para um enriquecimento e aumento 

de repertório para os estudantes. Seu uso durante as aulas torna-se eficaz no 

acompanhamento da aprendizagem possibilitando a interação entre professor e 

estudante durante todo o processo de aprendizagem, aumentando assim os 

momentos de avaliação e que contribuem para o planejamento do professor. 

Como desafio, considero necessário, repensar estratégias e 

acompanhamentos para a produção de portfólios em sala de aula, levando em conta 

o número de turmas de cada professor e sua disponibilidade para a realização de 

um trabalho efetivo, mas que demanda grande planejamento dedicação para o 

acompanhamento das reflexões individuais dos estudantes ao longo do ano. Para 

isso, acredito que aulas interativas e que façam uso de diversas mídias e linguagens 

seja necessário para estimular a produção e o desenvolvimento dos 

multiletramentos, ou seja, o professor também deve trabalhar em suas aulas por 

esse viés, apropriando-se de recursos das novas tecnologias de comunicação e 

informação que nos permeiam, diversificando assim, ao máximo suas abordagens. 

 Tínhamos como objetivo final deste estudo produzir um portfólio formativo, 

como produto da dissertação, tendo por base a experiência docente desenvolvida, 

contendo os principais referenciais teórico-conceituais, orientações e reflexões sobre 

o processo da pesquisa-ação. Com base nos achados da pesquisa, obteve-se, 

então, o portfólio construído pela pesquisadora denominado: “Portfólio formativo de 

uma professora pesquisadora: Em busca dos multiletramentos geográficos”, que se 

constitui no produto educacional desta pesquisa, reunindo um material que se 

constitui como o registro de uma síntese dos principais referenciais teórico-

conceituais utilizados nesta pesquisa, orientações, exemplos de produções de 

portfólios e algumas sugestões para professores que desejam iniciar a utilização 

deste instrumento em suas práticas. Ainda conta com a produção de uma escrita 

memorialística, narrativa, descritiva e crítica, construída ao longo de todo o processo 

pedagógico desenvolvido como proposta desta pesquisa, constituídos a partir das 

anotações e reflexões da pesquisadora em seu diário de campo, concebido ao longo 

de todo o processo de desenvolvimento da pesquisa. 

A relevância da produção deste produto se dá pela necessidade de a própria 

pesquisadora, ao repensar suas práticas escolares, deparar-se com dificuldades na 
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busca por referenciais teórico-conceituais ou experiências relatadas por outros 

docentes de práticas que envolvessem, por exemplo, portfólios e conceitos 

geográficos.  

 A partir dos referenciais teóricos estudados foi possível, como já mencionado, 

elaborar um conceito inicial para os multiletramentos geográficos, depois de 

realizada uma extensa pesquisa em bancos de dissertações e teses, não ser 

possível encontrar uma definição conceitual para o termo. Considero que esta 

pesquisa contribui para os estudos que versam sobre multiletramentos, de diferentes 

áreas, mas que colabora principalmente para o desenvolvimento e aprofundamento 

teórico e prático da relação do mesmo com o campo da geografia escolar. 

 Neste sentido, pode-se entender a importância da pesquisa na trajetória de 

todos os professores. Para isso, entendo o pensamento de Freire (1996) quanto ao 

nosso inacabamento enquanto professores e seres humanos. É tomando 

consciência deste inacabamento que nos tornamos pesquisadores, estudiosos, nos 

colocamos no lugar de aluno e praticamos a do-discência, nos mantendo assim 

aprendentes. 

 Contribuindo para as questões reflexivas de todo o processo de pesquisa, 

saliento que trabalhar com pesquisa-ação mostrou-se um desafio como professora, 

pois, em muitos momentos eu precisei repensar minha prática, inclusive durante o 

decorrer da aula. O que funcionou na aula anterior poderia não funcionar na aula 

seguinte e isso gerava questionamentos e apontamentos para os próximos 

planejamentos. A próxima prática de alguma maneira sempre era atravessada pelas 

reflexões geradas pela aula anterior. Esta metodologia possibilitou o tempo todo um 

repensar, replanejar, observar, avaliar. Este ciclo se mostrou bastante eficaz para o 

desenvolvimento dos objetivos desta pesquisa que também contribuíram para a 

aprendizagem dos envolvidos.  

            Realizar as aulas oficinas foi fundamental para que este processo se 

efetivasse, pois as oficinas possibilitam a problematização, a desestabilização e a 

ação, coletiva e individual, que no caso, foi de construção de portfólios, assim como 

planejar as aulas neste método, nos oportuniza a pensarmos em diferentes 

abordagens no caso aqui sobre globalização, levando em conta múltiplos vieses do 

mesmo tema, buscando sempre questioná-los de formas diferentes e pontos de vista 

diferentes sobre o mesmo conteúdo. 
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 Por fim, acredito que o trabalho possibilitou contribuir para uma melhor 

reflexão sobre práticas que envolvam multiletramentos geográficos de modo que, 

para que isso ocorresse, precisei reavaliar minhas práticas e me aprofundar 

teoricamente nos estudos da disciplina ao qual leciono para desenvolver assim 

juntamente com os estudantes os conceitos geográficos necessários para a análise 

espacial e compreensão da temática desenvolvida por intermédio de práticas de 

leitura e escrita que levaram em conta as multimodalidades e multiculturas dos 

mesmos.   

 Espera-se que os estudos desta dissertação que surgiu das necessidades 

decorrentes do dia a dia da pesquisadora e que, diante disto, visou repensar e 

problematizar sua prática constantemente partindo das dificuldades, bem como de 

experiências significativas para contribuir com melhorias para a mesma contribuía 

para área do ensino de geografia, pois ao longo deste estudo pretendeu-se 

estabelecer um ponto de partida para definição e aprofundamento de conceitos 

como letramento geográfico e multiletramentos geográficos, visto que os mesmos 

ainda possuem pouco referenciais conceituais produzidos. O ensino de geografia 

ocorreu, portanto, pelo viés dos multiletramentos geográficos e suas relações com 

os processos de leitura e escrita, tão necessários e indispensáveis nas mais 

diversas disciplinas presentes nas diferentes áreas do conhecimento, contribuindo 

para o aprendizado desta pesquisadora e visando colaborar para todos os 

docentes aprendentes. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 

pesquisa de mestrado intitulada “Para além dos mapas: a construção de portfólios 

nas aulas de geografia como possibilidade para o multiletramento geográfico”.A 

pesquisadora responsável por essa pesquisa é Vanessa Arce Nozari, que pode ser 

contatada a qualquer momento pelo telefone (51) 99665 5189, no endereço Rua 

Independência, 235, Apto. 301 no Bairro Sulbrasileiro em Osório/RS e no email 

vanessa-nozari@uergs.edu.br. 

 Serão realizadas oficinas, tendo como objetivo geral produzir e refletir 

sobre a produção de portfólios no EM e a sua contribuição para o multiletramento 

geográfico. Tendo como objetivos específicos propor práticas que viabilizem a 

construção de portfólios com um grupo composto por até 15 estudantes de turmas 

de 3º Ano do Ensino Médio, por meio da utilização de oficinas nas aulas de geografia; 

Possibilitar a construção do multiletramento geográfico no Ensino Médio 

desenvolvendo conceitos geográficos presentes nos portfólios; Refletir sobre o 

processo da produção dos portfólios por parte dos estudantes, em diário de campo 

da professora pesquisadora; Produzir um portfólio virtual formativo, tipo e-book, 

como principal produto da dissertação, tendo por base a experiência docente 

desenvolvida, contendo os principais referenciais teórico-conceituais, orientações e 

reflexões sobre o processo da pesquisa-ação. Como questão norteadora temos: 

Como o processo da elaboração de portfólios por parte de estudantes do Ensino 

Médio, pode contribuir para o multiletramento geográfico? A justificativa dessa 

pesquisa é devido ao fato dela ter como temática principal propor a investigação e 

estudo sobre o portfólio como uma alternativa bastante eficaz para a promoção da 

leitura e escrita servindo como uma ferramenta interessante para este propósito, e 

que, ao mesmo tempo, pode promover o multiletramento geográfico. Visto que, 

sabemos que historicamente a leitura e a escrita são os conectores que possibilitam 

a interação nas diversas áreas do conhecimento convergindo para os processos de 

ensino-aprendizagem. Ainda salienta-se a importância do estudo, e sua contribuição 

para área do ensino de geografia, pois ao longo do estudo pretende-se estabelecer 

um ponto de partida para definição e aprofundamento de conceitos como letramento 

geográfico e multiletramento geográfico, diante do que os mesmos ainda possuem 
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pouco referenciais conceituais produzidos. Serão previamente agendados a data e 

horário para a realização das oficinas obedecendo a disponibilidades de todos os 

participantes da pesquisa. Esses procedimentos, as oficinas, ocorrerão via 

plataforma Google Meet, num total de 8 (oito) encontros com máximo 2 (duas) horas 

de duração. Não é obrigatório participar de todas as oficinas, caso não se sinta a 

vontade no decorrer da pesquisa, o participante poderá se retirar da mesma sem ser 

penalizado (a) de forma alguma. A pesquisadora esclarece que a plataforma Google 

Meet disponibiliza o recurso de gravação das reuniões, no caso aqui, oficinas, 

portanto a mesma vislumbra que estes encontros poderão ser gravados, mas em 

nenhum momento divulgados. As gravações serão realizadas com o objetivo único e 

exclusivo de permitir a pesquisadora transcrever posteriormente informações 

relevantes para a construção das reflexões sobre o processo pedagógico 

desenvolvido durante a pesquisa. 

 Os riscos destes procedimentos serão mínimos salientando que, qualquer 

voluntário/estudante estará livre para após iniciado o estudo, solicitar sua saída a 

qualquer momento. No entanto, sabe-se que, de alguma forma, ao gravar os 

encontros em algum(ns) momento(s) podemos ter um constrangimento de algum 

participante. Dessa forma, destaca-se que os participantes serão previamente 

comunicados que, a qualquer tempo, poderão solicitar que a gravação seja 

interrompida, sendo prontamente atendidos. Durante as oficinas, ou seja, no decurso 

da produção de informações será garantido o sigilo de todos os participantes que 

terão seus nomes ocultados no processo de análise dessas informações, criando um 

código próprio para cada participante assegurando o seu sigilo e anonimato durante 

a pesquisa. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo são, de modo geral, 

além da oportunidade de poder contribuir com a produção de conhecimento 

científico para a sociedade, assim como a comunidade escolar e para o ensino de 

geografia, o participante terá a oportunidade em participar de uma pesquisa 

realizada em horário extracurricular com a professora de Geografia atuante, que 

buscará possibilitar espaços para a apropriação de conceitos geográficos, através 

do estímulo de práticas de leitura e escrita viabilizadas por meio da construção de 

portfólios que contarão com as reflexões e análises dessas práticas, contribuindo 

para o aprendizado dos mesmos na disciplina, bem como se acredita, agregando 

contribuições para as demais disciplinas presentes no currículo. 
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As pessoas que acompanharão os procedimentos serão a estudante de 

mestrado Vanessa Arce Nozari, bem como a professora responsável, orientadora da 

estudante, Professora Dra. Sita Mara Lopes Sant’Anna. 

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso 

haja, serão ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. 

Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 

tipo de despesa ou constrangimento.  

 Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 

artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade 

será mantida através da não identificação do seu nome e caso seja necessário, 

terão seus nomes ocultados no processo de análise dessas informações, criando um 

código próprio para cada participante assegurando o seu sigilo e anonimato durante 

a pesquisa e em publicações a seu respeito. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em 

lugar seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo 

serão destruídos. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui 3 (três) páginas e é 

feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e 

outra com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da UERGS (CEP-Uergs). Formado por um grupo de 

especialistas, tem por objetivo defender os interesses dos participantes das 

pesquisas em sua integridade e dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os 

padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – 

CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 

91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br. 

 

Nome do participante:___________________________________________ 

 
   
             _________________________________________________ 

       Assinatura do participante da pesquisa/responsável legal  
     

 
      __________________________________________________ 
    Assinatura pesquisador(a) 
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APÊNDICE B  
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 

pesquisa intitulada “Para além dos mapas: a construção de portfólios nas aulas de 

geografia como possibilidade para o multiletramento geográfico”. Meu nome é 

Vanessa Arce Nozari sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é a 

educação. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso 

em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável via e-mail 

vanessa-nozari@uergs.edu.br e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar ou por 

mensagens via WhatsApp através do seguinte contato telefônico: (51) 99665 5189. 

Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, 

você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, CEP-UERGS, pelo telefone (51)3318-

5148 ou pelo E-mail: cep@uergs.edu.br. 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

A pesquisa intitulada de “Para além dos mapas: a construção de portfólios nas 

aulas de geografia como possibilidade para o multiletramento geográfico” tem como 

objetivo geral produzir e refletir sobre a produção de portfólios no EM e a sua 

contribuição para o multiletramento geográfico. Tendo como objetivos específicos 

propor práticas que viabilizem a construção de portfólios com um grupo composto 

por até 15 estudantes de turmas de 3º Ano do Ensino Médio, por meio da utilização 

de oficinas nas aulas de geografia; Possibilitar a construção do multiletramento 

geográfico no Ensino Médio desenvolvendo conceitos geográficos presentes nos 

portfólios; Refletir sobre o processo da produção dos portfólios por parte dos 

estudantes, em diário de campo da professora pesquisadora; Produzir um portfólio 

virtual formativo, tipo e-book, como principal produto da dissertação, tendo por base 

a experiência docente desenvolvida, contendo os principais referenciais teórico-

conceituais, orientações e reflexões sobre o processo da pesquisa-ação. Como 

questão norteadora temos: Como o processo da elaboração de portfólios por parte 
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de estudantes do Ensino Médio, pode contribuir para o multiletramento geográfico? A 

justificativa dessa pesquisa é devido ao fato de a mesma ter como temática 

principal propor a investigação e estudo sobre o portfólio como uma alternativa 

bastante eficaz para a promoção da leitura e escrita servindo como uma ferramenta 

interessante para este propósito, e que, ao mesmo tempo, pode promover o 

multiletramento geográfico. Visto que, sabemos que historicamente a leitura e a 

escrita são os conectores que possibilitam a interação nas diversas áreas do 

conhecimento convergindo para os processos de ensino-aprendizagem. Ainda 

salienta-se a importância do estudo, e sua contribuição para área do ensino de 

geografia, pois ao longo do estudo pretende-se estabelecer um ponto de partida 

para definição e aprofundamento de conceitos como letramento geográfico e 

multiletramento geográfico, diante do que os mesmos ainda possuem pouco 

referenciais conceituais produzidos. Serão previamente agendados a data e horário 

para a realização das oficinas obedecendo a disponibilidades de todos os 

participantes da pesquisa. Esses procedimentos, as oficinas, ocorrerão via 

plataforma Google Meet, num total de 8 (oito) encontros com máximo 2 (duas) horas 

de duração. Não é obrigatório participar de todas as oficinas, caso não se sinta a 

vontade no decorrer da pesquisa, o participante poderá se retirar da mesma sem ser 

penalizado (a) de forma alguma. A pesquisadora esclarece que a plataforma Google 

Meet disponibiliza o recurso de gravação das reuniões, no caso aqui, oficinas, 

portanto vislumbra que estes encontros poderão ser gravados, mas em nenhum 

momento divulgados. As gravações serão realizadas com o objetivo único e 

exclusivo de permitir a pesquisadora transcrever posteriormente informações 

relevantes para a construção das reflexões sobre o processo pedagógico 

desenvolvido durante a pesquisa. 

 Os riscos destes procedimentos serão mínimos salientando que, qualquer 

voluntário/estudante estará livre para após iniciado o estudo, solicitar sua saída a 

qualquer momento. No entanto, sabe-se que, de alguma forma, ao gravar os 

encontros em algum(ns) momento(s) podemos ter um constrangimento de algum 

participante. Dessa forma, destaca-se que os participantes serão previamente 

comunicados que, a qualquer tempo, poderão solicitar que a gravação seja 

interrompida, sendo prontamente atendidos. Durante as oficinas, ou seja, no decurso 

da produção de informações será garantido o sigilo de todos os participantes que 

terão seus nomes ocultados no processo de análise dessas informações, criando um 
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código próprio para cada participante assegurando o seu sigilo e anonimato durante 

a pesquisa. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo são, de modo geral, 

além da oportunidade de poder contribuir com a produção de conhecimento 

científico para a sociedade, assim como a comunidade escolar e para o ensino de 

geografia, o participante terá a oportunidade em participar de uma pesquisa 

realizada em horário extracurricular com a professora de Geografia atuante, que 

buscará possibilitar espaços para a apropriação de conceitos geográficos, através 

do estímulo de práticas de leitura e escrita viabilizadas por meio da construção de 

portfólios que contarão com as reflexões e análises dessas práticas, contribuindo 

para o aprendizado dos mesmos na disciplina, bem como se acredita, agregando 

contribuições para as demais disciplinas presentes no currículo. 

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso 

haja, serão ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. 

 Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 

artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade 

será mantida através da não identificação do seu nome e caso seja necessário, 

terão seus nomes ocultados no processo de análise dessas informações, criando um 

código próprio para cada participante assegurando o seu sigilo e anonimato durante 

a pesquisa e em publicações a seu respeito. 

Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 

tipo de despesa ou constrangimento.  

O participante tem, caso sinta-se lesado de alguma maneira ao participar 

desta pesquisa, o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou 

futuros), garantida em lei, decorrentes da participação na mesma. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em 

lugar seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo 

serão destruídos. 

1.2 Assentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu,........................................................................................................................

inscrito(a) sob o RG/ CPF..........................................................., abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado “Para além dos mapas: a construção de 

portfólios nas aulas de geografia como possibilidade para o multiletramento 

geográfico”. Destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. 
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Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) 

responsável ...................................................................................... sobre a pesquisa, 

os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

 .....................,........ de ............................................ de ............... 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE C  
CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

 
          

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o 

desenvolvimento da pesquisa “Para além dos mapas: a construção de portfólios nas 

aulas de geografia como possibilidade para o multiletramento geográfico” de autoria 

da pesquisadora Vanessa Arce Nozari a ser desenvolvido em nossa 

instituição/empresa. Informamos que conhecemos o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido que será assinado pelos sujeitos de pesquisa participantes de nossa 

Instituição.  

 Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 

466/2012 e a Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada 

sempre que necessário, fornecendo informações.  

 Antes do início da coleta dos dados a pesquisadora responsável 

deverá apresentar a esta Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente 

aprovado, emitido por Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, 

credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

Sabemos que nossa instituição poderá a qualquer fase desta pesquisa retirar 

esse consentimento e neste caso, informaremos a pesquisadora acima mencionada. 

Além disto, concordamos que os resultados deste estudo poderão ser apresentados 

por escrito ou oralmente em congressos e/ou revistas científicas, garantindo o sigilo 

e a privacidade dos participantes envolvidos na pesquisa. 

 Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça 

necessária. 

Atenciosamente, 

        Local e Data: _____________________________ 

 

          __________________________________________ 

     Diretor Edson Silva 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ILDEFONSO SIMÕES LOPES 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA A CONFECÇÃO DOS PORTFÓLIOS 

 

Orientações para a confecção do portfólio 

 

Você sabe o que é um portfólio? 

Tem origem inglesa que se traduz como um dossiê... uma coleção de itens que revela, 
conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do crescimento e desenvolvimento de cada 
estudante...são registros de aprendizagem... (BONA 2010). Complementando a teoria acima, 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)     

  
O trabalho com portfólios é um trabalho individual, baseado na construção, reflexão, 

criatividade, parceria, autoavaliação e autonomia (VILLAS BOAS 2004). 
                                                              

Construindo o portfólio... 

                                     
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). 

 
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. 

Lembre-se: 
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• 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! 

 
 
 
Bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


