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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo compreender como professores do Ensino Médio,
em processo de formação, podem potencializar suas práticas pedagógicas realizando
ações autorais com narrativas de HQs digitais, visando aos letramentos de
reexistência. Para tanto, a questão que se propõe é: como potencializar, a partir da
formação docente, práticas pedagógicas de professores do Ensino Médio, visando a
ações autorais com narrativas de HQs digitais como letramentos de reexistência?
Nessa perspectiva, desenvolveu-se uma pesquisa colaborativa, de abordagem
qualitativa, com cinco professores do Ensino Médio da rede pública, tendo como
metodologia de análise e interpretação dos dados a Análise Textual Discursiva (ATD).
Teoricamente, o estudo está fundamentado na discussão das categorias: tecnologias
digitais, HQs digitais; formação de professores e letramentos de reexistência. Os
resultados levam a concluir que a construção de narrativas autorais, a partir das HQs
digitais como prática pedagógica potencializa o processo de ensino e aprendizagem,
possibilitando (re)contar histórias sem apagar as vivências e saberes dos sujeitos
envolvidos. Concluímos, ainda, que a construção do conhecimento, em tempos de
redes digitais interativas e dinâmicas implica em processos participativos e
colaborativos. As tecnologias digitais possibilitam novas visões e práticas sociais, o
que significa que, articuladas a um projeto político pedagógico, comprometido com a
cidadania e emancipação social, alteram as dinâmicas escolares e societárias, não
apenas nas formas de se pensar, mas na abertura das possibilidades múltiplas de
(re)existência.

Palavras-chave: Formação de Professor. Autoria. HQs Digitais. Letramentos de
Reexistência.

ABSTRACT
This research has the objective to analyze how the teachers from the High School in
the formation process can potentialize their teaching practice by executing copyright
actions with narratives of Digital Comics, aiming to the literacy skills of ‘re-existence’.
This study aims to discuss the teacher training that provides the teachers from Basic
Education opportunities to use the digital technologies in the teaching practices
reflectively. Also, practices that involve Digital Comics narratives and aim to develop
the literacy skills of re-existence. Therefore, the point to be proposed is how to
potentialize the teaching practice of High School teachers through their teacher
training, focusing on copyright actions with Digital Comics narratives as literacy skills
of re-existence. Thus, this collaborative research was developed with a qualitative
approach and five High school teachers from public schools. In addition, it has the
discursive textual analysis as Analysis Methodology and Data Interpretation. The study
is based on the discussion of the categories Digital Technologies, Digital Comics,
Teacher Training, and Literacy Skills of Re-existence. The results lead us to conclude
that the construction of Digital Comics with author narratives in the decolonial teaching
practices provides a teaching-learning process through which it is possible to (re)tell
stories, valuing the experiences and knowledge of the students. We also conclude that
the literacy skills of re-existence when potentialized with digital technologies make the
collaborative construction of knowledge in the schools become a reality.

Keywords: Teacher Training. Authorship. Digital Comics. Literacy Skills of Reexistence.
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1 INTRODUÇÃO

Correr atrás da bola era brincadeira
Correr de bala, não é brincadeira
É assim do subúrbio à Ribeira
[...]
Já passou da hora de a gente se informar
De entender que ser malandro mesmo é estudar
deixar os racistas tudo com raiva e se formar
Esfregar o diploma na cara deles e gritar
Que a revolução não vai ser com armas
Vai ser com papel, caneta e a favela toda graduada!

(Sandro Sussuarana)

Vivemos momentos de inseguranças, em tempos de crises e incertezas, que
nos conduzem a lutar pela educação, de enxergar a pluralidade e complexidade dos
sujeitos, de questionar a cultura da homogeneização e da padronização, de
empreender movimentos de resistência e de formação. Os versos do poeta Sandro
Sussuarana, jovem periférico de um bairro de Salvador, retratam realidades e
diferenças sociais; falam de lutas contra o racismo e em prol da cidadania, de
embates, de afirmações, de empoderamento.
Os versos nos levam a refletir sobre a importância de se fortalecer identidades
e direitos da população marginalizada, negra, que, historicamente, foi invisibilizada ou
estereotipada. Reconhecemos que produções difundidas pelas mídias necessitam ser
norteadas por meio da construção de identidades e reconhecimento da cultura e
história que a população negra possui, e que não se limitam a narrativas hegemônicas,
a partir de episódios opressores. Para isso, a lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), está para além de um
dispositivo legal e normativo, na medida em que desafia o status quo e (re)insere os
saberes africanos e indígenas como existentes, legítimos e necessários.
Essa lei versa sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afrobrasileira e africana, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio, buscando
ressignificar elementos fundantes à formação e construção da sociedade e do povo
brasileiro, conforme dispõe em seu primeiro parágrafo, Art. I:
O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil,
a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
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resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica
e política pertinentes à História do Brasil.

A efetivação dessa inclusão perpassa por implicações teóricas, metodológicas,
técnicas, éticas e políticas, no âmbito da educação, e, consequentemente, em toda
sociedade. No que se diz respeito à formação de professores, pode ser também uma
possibilidade de respeito às diversidades das relações étnico-raciais, rupturas com
preconceitos e opressões e, ainda, o fortalecimento de um imaginário social positivo
em relação às negritudes e às culturas negras.
A aprovação da Lei 10.639/2003 trouxe para a educação brasileira, a
necessidade de se repensar e reformular o próprio sistema de ensino, trazendo e
ampliando discussões sobre as relações étnicos raciais. Sua existência é um marco
para o movimento emancipatório do povo negro e ratifica o quanto a transformação
social perpassa pela educação. Traz, ainda, mudanças no âmbito de outras políticas
públicas, inclusive, na sua forma de se pensar e executar, colocando a necessidade
de se construir uma ponte de diálogo e execução entre as mais diversas pastas:
educação, saúde, ciência e tecnologia, cultura, assistência social, esporte e dentre
outras. Afinal para inserir no currículo livros de/sobre/para comunidade negra, requer
incentivar e apoiar cientistas e escritoras(es) negras(es), por exemplo por isso a
transversalidade entre as políticas se faz necessária.
É nesse sentido que gestoras(es) da educação e professoras(es) devem se
comprometer com a inserção e abordagem de letramentos que contribuam para a
construção e fortalecimento identitário, de lutas e ampliação de direitos e conquistas
coletivas. Esta pesquisa almeja seguir por esse caminho; quer dizer sobre o que nos
afeta através da discussão sobre letramentos como forma de libertação, de
resistência, de reexistência.
Os letramentos de reexistência como ações autorais na formação de
professores, a partir das narrativas de HQs1 digitais, é o objeto desta pesquisa, que
buscou refletir sobre um processo de formação docente que valorize as singularidades
e as diversidades de saberes e culturas. Consideramos a formação docente como
fundamento para práticas pedagógicas mais autorais, que surgem das ações
colaborativas entre os pares. Sendo assim, entendemos que as vivências com a
1

é a abreviação de Histórias em Quadrinhos.
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produção de narrativas de HQs digitais como letramentos de reexistência poderão
oportunizar a construção de ambientes mais dialógicos e singulares, colaborando para
que os professores possam agregar novos conhecimentos que lhes possibilitem
reconstruir os caminhos de sua ação docente.
Consideramos que o potencial linguístico das HQs, reunindo textos imagético
e verbal, ambos ampliados pelas tecnologias digitais, poderão proporcionar inúmeras
possibilidades para o letramento docente e, desse modo, contribuir para o
desenvolvimento da competência leitora dos alunos da Educação Básica. As imagens
nem sempre foram usadas para um exercício crítico e necessário, no sentido de se
repensar as relações que interligam poder, cultura, política, educação, memória e
história. Por essa razão, durante muito tempo, intelectuais, educadores e familiares
eram contra o uso de histórias em quadrinhos nas escolas, pois alegavam que a leitura
das HQs estimulava a preguiça mental, comportamentos inadequados e não
despertava a criatividade e criticidade. As histórias da Turma da Mônica, por exemplo,
comumente abordadas nas escolas, encontravam bastante resistência por
apresentarem personagens com comportamentos considerados inadequados social e
culturalmente, como: falta de higiene, violência, dentre outros.
Por outro lado, o debate e a defesa por conteúdos multilinguísticos, com
abordagens que estimulam a criticidade e criatividade, sempre estiveram presentes
na prática pedagógica, ao longo da educação brasileira. Assim, foi possível a
ampliação da produção de literaturas didáticas e lúdicas relacionadas aos conteúdos
escolares e em sintonia com os debates e necessidades sociais. Atualmente, a
utilização das imagens, especialmente no contexto das TD, tem sido frequente e
tornou-se, nos últimos tempos, praticamente, um imperativo em diversas áreas de
conhecimento e abordagens educacionais (SANTAELLA, 2013). É nesse contexto que
as HQs se constituem como linguagens possíveis de transformações discursivas e
sociais, e portanto, como expressões de reexistência.
Entendemos que conhecer super-heróis negros e negras com diversos poderes
e descrições, e utilizar as histórias em quadrinhos no processo de formação e
autoformação nos espaços educacionais possibilita a identificação de tradições de
uma população e propicia uma educação em que relações étnico-raciais podem ser
vivenciadas. Nesse contexto, poderá ocorrer a formação continuada de professores,
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a partir do desenvolvimento de atividades que envolvam letramentos críticos, fazendo
uso, de novas práticas autorais, lançando-se mão de várias semioses, diversas
modalidades, dos multiletramentos.
Os professores precisam fazer escolhas metodológicas que respondam aos
desafios propostos pela sociedade da cultura digital e refletir sobre a própria formação,
nesse cenário, pois a educação na contemporaneidade é marcada pela diversidade
cultural e tecnológica que envolve conhecimentos múltiplos e se compõem de sujeitos
culturalmente diversos.
Trata-se de um extenso caminhar em que atores do cenário educacional
precisam se envolver com as diversidades e suas demandas. Nesse contexto,
diferentes instâncias necessitam se mobilizar; não bastam apenas decretos e leis,
como a 10.639/2003, que determina novas diretrizes curriculares para o estudo da
história e cultura afro-brasileira e africana, e a obrigatoriedade para que se
concretizem em sala de aula. Fato que não podemos ignorar são as razões pelas
quais a diversidade ainda encontra dificuldades e barreiras no cotidiano escolar. O
antropólogo Munanga (2005, p. 15) explica o seguinte:
Alguns dentre nós não receberam na sua educação e formação de
cidadãos, de professores e educadores o necessário preparo para lidar
com o desafio que a problemática da convivência com a diversidade e
as manifestações de discriminação dela resultadas colocam
cotidianamente na nossa vida profissional. Essa falta de preparo, que
devemos considerar como reflexo do nosso mito de democracia racial,
compromete, sem dúvida, o objetivo fundamental da nossa missão no
processo de formação dos futuros cidadãos responsáveis de amanhã.
Com efeito, sem assumir nenhum complexo de culpa, não podemos,
em função desta, reproduzir consciente ou inconscientemente os
preconceitos que permeiam nossa sociedade.

Munanga menciona que o despreparo dos educadores é para ele o maior
obstáculo quando o tema é diversidade. Isso se torna mais complexo quando
analisamos que a sociedade tem se modificado e as mudanças têm se ampliado
também para os espaços educacionais de aprendizagem. As práticas que se realizam
intramuros escolares, entre professores e alunos, há muito tempo, vêm
de(a)nunciando a necessidade de se transformar paradigmas, de se desconstruir
posicionamentos cristalizados e de se romper fronteiras. Esse cenário convoca-nos à
luta pelo respeito à diversidade, por um olhar crítico e reflexivo diante das hegemonias
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sociais e econômicas convida-nos a lançar um olhar de valorização para letramentos
da cultura local, muitas vezes esquecida pelos currículos escolares, pelos livros
didáticos e pelos grandes cânones.
A cultura, como cultura popular, longe de ser uma cultura menor, é o
centro menos contaminado e radiante da resistência do oprimido
contra o opressor [...]. Para criar algo de novo, há de se ter uma
palavra nova que irrompa a partir da exterioridade. Esta exterioridade
é o próprio povo que, embora oprimido pelo sistema, é o mais distante
em relação a este. (DUSSEL, 1973, p.147).

A palavra precisa irromper da exterioridade, do povo, da comunidade. Eis
porque não podemos pensar a formação docente e a sala de aula a partir de uma
visão de currículo objetivado, coisificado, imutável. Faz-se mais do que urgente
pensarmos a formação docente, o fazer docente a partir de uma epistemologia da
prática profissional, isto é, a partir do [...] estudo do conjunto de saberes utilizados
realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar
todas as suas tarefas” (TARDIF, 2000, p. 10).
Nessa perspectiva, uma educação cidadã que respeite às relações étnicoraciais, entre outras diversidades, necessita contribuir para a formação de professores
que desenvolvam práticas as quais contribuam para a formação de jovens críticos,
autônomos e participativos que interajam com as constantes mudanças sociais
atreladas às mudanças tecnológicas, aos modos de se relacionar, obter informações
e produzir conhecimentos, que têm ressignificado, principalmente, as experiências e
vivências humanas, cotidianamente. As formas como os estudantes administram as
mídias levam a reflexões sobre as possibilidades de ações pedagógicas a partir
dessas mídias que eles utilizam no seu cotidiano, visando à construção do
conhecimento e ao fortalecimento da cidadania.
Então, apostando em um trabalho crítico e reflexivo que aproxime os
professores dos usos conscientes, éticos e estéticos das tecnologias digitais,
desejamos, através deste estudo, compreender, a partir de uma proposta de
formação, como os professores se relacionam com essas tecnologias para a produção
de letramentos de reexistência.
Dentre os tantos gêneros digitais que existem, optamos pelas HQs digitais, por
entendermos ser esta uma produção cultural e artística de grande influência na
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sociedade, pode, portanto, ser relevante no desenvolvimento de um ensino e
aprendizagem mais efetivos. Desse modo, precisamos entender, ainda, como os
docentes pensam o desenvolvimento dos letramentos de reexistência através de um
trabalho com imagens, sons, movimentos, cores e formas. Para isso, também é
necessário pensar uma construção imagética que descontrua estereótipos
cristalizados e visibilize diferentes possibilidades de representatividade da população
negra que dialoga com as Histórias em Quadrinhos e as consome. Nessa perspectiva,
Hall (2009, p. 329) alerta sobre o seguinte:
[...] essa cultura popular, mercantilizada e estereotipada como é
frequentemente, não constitui, como às vezes pensamos, a arena
onde descobrimos quem realmente somos, a verdade da nossa
experiência. Ela é uma arena profundamente mítica. É um teatro de
desejos populares, um teatro de fantasias populares. É onde
descobrimos e brincamos com as identificações de nós mesmo, onde
somos imaginados, representados, não somente para o público lá fora,
que não entende a mensagem, mas também para nós mesmo pela
primeira vez.

As estruturas sociais – como o racismo, o patriarcado, o capitalismo -, embora
pautem a constituição dos lugares que os sujeitos ocupam na sociedade, não
resumem as suas experiências em narrativas e episódios opressores, somente. Os
modos de viver e pensar das pessoas são pautados, também, pelas histórias e
perspectivas de suas comunidades e povos, que atravessam suas identidades,
subjetividades e vivências pessoais-coletivas. Visibilizar a existência de histórias que
quebrem estereótipos e desigualdades, contribuem para desnaturalização dos
estereótipos e estigmas.
Inspira-nos a proposta de Souza (2011) sobre utilizar os letramentos de reexistência
como a reinvenção de práticas já realizadas. A autora associa os letramentos de
reexistência às histórias pouco contadas que disputam lugar na educação
escolarizada. O que nos leva a entender que o professor precisa refletir sobre a
funcionalidade social das suas práticas, tornar-se inquieto em relação às suas
escolhas metodológicas, o que implica em questioná-las. Este já significa um gesto
de autoria.
A autoria dos professores pautada na construção de saberes e criatividade
passa a ser um desafio para a formação de professores na contemporaneidade, pois
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muitos deles ainda atuam em espaços em que o ensino e a aprendizagem centramse em práticas tradicionais. Entendemos, porém, que, nesse movimento intenso com
que transforma o mundo, práticas sociais e comunicativas precisam ser atualizadas,
nesse cenário da cibercultura, para motivar ações pedagógicas mais próximas das
necessidades e experiências locais e globais dos alunos.
Partindo dessa reflexão, este estudo está inserido no contexto das pesquisas
que objetivam discutir a formação de professores para o uso das tecnologias digitais,
visando a uma aprendizagem mais participativa, colaborativa e significativa, levando
em consideração as demandas colocadas aos cidadãos da sociedade do Século XXI.
Nesse contexto, a questão que move esta pesquisa é a seguinte: Como
potencializar, a partir da formação docente, práticas pedagógicas de
professores do Ensino Médio, visando a ações autorais com narrativas de HQs
digitais como letramentos de reexistência?
Como objetivo geral, esta pesquisa procura compreender como professores do
Ensino Médio, em processo de formação podem potencializar suas práticas
pedagógicas realizando ações autorais com narrativas de HQs digitais, visando aos
letramentos de reexistência. Para alcance desse objetivo geral, delineamos os
seguintes objetivos específicos: identificar a concepção e o uso que os professores
fazem das tecnologias digitais no cotidiano da sala de aula do Ensino Médio; construir,
colaborativamente, com os professores a concepção de letramentos de reexistência;
discutir a implicação das narrativas de HQs digitais como ações autorais para os
letramentos de reexistência na formação docente, visando à potencialização de
práticas pedagógicas; produzir, colaborativamente, narrativas de HQs digitais, cujas
temáticas envolvam os letramentos de reexistência.
Esta pesquisa foi desenvolvida em um contexto do grupo de experiência
formativa composto por cinco professores do Colégio Estadual Bolivar Santana, que
atuam no Ensino Médio, e lecionam disciplinas como: Língua Portuguesa, Inglês,
Matemática, Biologia e Sociologia. Esses professores já experienciam produções de
narrativas em HQs digitais com seus alunos.
Começo aqui um diálogo em primeira pessoa do singular para falar sobre as
motivações que me levaram à realização desta pesquisa. A temática tem relação com
minhas trajetórias pessoal-profissional, enquanto mulher negra, professora da rede
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pública de ensino. Escrevo sem vírgulas e conectivos, pois não há como fragmentar,
separar essas dimensões, pois não se trata de marcadores, mas da minha identidade
enquanto ser humano integral. Nesse sentido, considero destacar que essas
experiências (pessoais-profissionais) estão imbricadas. Para a compreensão desse
contexto, entendo ser necessário dizer sobre as vivências educacionais e as tessituras
que, há muito tempo, vêm sendo construídas em direção ao objeto de estudo desta
pesquisa. Trata-se, portanto, de uma narrativa-implicação com o objeto de estudo aqui
proposto.
1.1 PONTO DE PARTIDA: O CAMINHAR PESSOAL E PROFISSIONAL EM
EDUCAÇÃO

A presente pesquisa tem como motivação o meu caminhar profissional, sobre
o qual passo a falar agora, fazendo uso, necessariamente, da primeira pessoa do
singular. Na minha prática pedagógica, engajamento e compromisso com a educação
têm me acompanhado desde 2001, ano em que fui aprovada no Concurso para
docentes da Educação Básica, no Estado da Bahia, e convocada a trabalhar como
docente. Desde então, como professora do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio,
tenho enfrentado grandes desafios que vão da evasão escolar ao uso de tecnologias
digitais (TD) na construção do conhecimento.
Após tomar posse do cargo de professora, comecei a lecionar na Escola Estadual Dr.
Eduardo Bahiana, situada em Fazenda Grande II, bairro de Cajazeiras 2, onde
enfrentei um paradoxo que permeava a realidade dos estudantes. A escola contava
com um laboratório de informática, uma sala de vídeo com aparelho de DVD,
projetores, acervo de DVD’s que atendiam diferentes áreas do conhecimento.
Todavia, os alunos seguiam sem estímulo, por estarem incluídos em diferentes
marcadores sociais como a desigualdade social, econômica, racial, entre outras, além
de não terem acesso aos equipamentos.
Diante dessa realidade, motivar os estudantes a utilizar o que a escola
dispunha de aparatos tecnológicos, visando dinamizar a sala de aula, passou a fazer

2

Bairro com mais de 60 mil habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
a área de Cajazeiras segue o bairro de Pernambués em números absolutos de população de etnia
negra em Salvador, estando em segundo lugar.
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parte da minha prática pedagógica; e, a partir de então, movi esforços para contribuir
na reflexão de uma nova concepção de ensino que auxilie na formação de professores
os quais, por sua vez, contribuirão para a formação do cidadão do século XXI. Esse
projeto que abracei se alicerçava no fato de que
Formar cidadãos autônomos em uma sociedade cada vez mais
tecnologicamente complexa, sem escamotear a cultura local e global
é, sem dúvida, papel da escola. E para cumprir esse objetivo, o ensino
deve mobilizar múltiplos letramentos, ou seja, abordar diferentes
mídias, diferentes semioses, em contextos culturais diversos. (ROJO;
MOURA; CUSTÓDIO, 2012, p.199).

Para acompanhar as mudanças que as tecnologias digitais têm proporcionado,
busquei os cursos de extensão oferecidos pela própria Rede Estadual a partir do IAT
(Instituto Anísio Teixeira) como: Educação em Ciência e Tecnologia e Relações
Raciais, Direitos Humanos, Mídias Digitais e Gestão da Aprendizagem Escolar
(Gestar), além do diálogo permanente com meus pares e com os alunos, os quais
foram decisivos para que eu desenvolvesse diferentes habilidades e saberes para
desenvolver letramentos que me dessem autonomia para me movimentar pedagógica,
social e politicamente falando, na sala de aula, em tempos de cultura digital e respeito
a diversidade. Nesse contexto de uma sociedade cada vez mais tecnológica, criei,
com alguns professores da escola onde trabalho, uma rede colaborativa de
conhecimento, no intuito de desenvolver práticas pedagógicas que oportunizassem
mudanças nas nossas rotinas escolares e atendessem às necessidades dos
estudantes. Começamos a desenvolver um trabalho que tomava como princípio o fato
de que
Educar em uma sociedade da informação significa muito mais que
treinar pessoas para o uso das tecnologias de informação e
comunicação: trata-se de investir na criação de competências
suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva na
produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no
conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em
seu trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja
em usos simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas.
Trata-se também de formar os indivíduos para ‘aprender a aprender’,
de modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e
acelerada transformação da base tecnológica (BRASIL, 2000, p. 45).

Como professora, a reflexão que fazia da própria prática pedagógica, levou-me
a compreender os desafios que envolvem a promoção da formação continuada
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envolvendo práxis e tecnologias digitais, pautadas na atenção à diversidade étnica.
Vivenciei, nesse período de pesquisa, o que sempre temos lido e ouvido, ao
dialogarmos com pesquisadores das áreas de educação e tecnologias: ainda há muita
resistência às mudanças referentes ao uso das tecnologias na educação,
especialmente se pensadas a partir de um projeto político social epistêmico e ético,
que possa questionar o racismo, mas também outras formas de discriminação, frutos
de uma sociedade que reforça preconceitos e estereótipos. A discussão dessas
temáticas, no âmbito desta pesquisa, cercada de muitos desafios, no que diz respeito
à aceitabilidade e dinamismo.
Para realização de projetos como estes que, comumente, tem se resumido às
datas comemorativas específicas, como o 20 de Novembro, dia em que se celebra a
Consciência Negra no país. Apesar de a existência da lei 10.639/2003 e de outros
dispositivos normativos impor à educação pública a abordagem de temáticas raciais
e de direitos humanos no geral, os calendários escolares ainda estão alinhados às
temáticas folclóricas e conservadoras. E mesmo questões que se constituem como
importante objeto de estudo e reflexão, como a consciência negra, são abordadas de
forma pontual, superficial, a-histórica e acrítica.
Era um desafio convencer meus colegas de profissão sobre o quanto a
formação continuada poderia ressignificar nossa prática docente. A formação de
professores é um dos pilares para uma educação de qualidade; sem ela, o docente
não poderá diferenciar o senso comum dos conhecimentos científicos. Para mim, o
ambiente escolar se constituiu como “[...] um locus privilegiado de investigação e de
produção de saberes e fazeres” (CANDAU, 1996, p. 144) e de formação profissional.
O trabalho que passei a realizar na escola gerou a primeira categoria desta pesquisa:
a formação de professor para práticas pedagógicas no contexto das tecnologias
digitais.
Após três anos, no ano de 2004, realizei uma nova seleção para docente do
Estado da Bahia, ampliei minha carga horária para quarenta horas, como professora
no Colégio Estadual São Daniel Comboni, situado no bairro de Sussuarana, onde
atuei até janeiro de 2018. Diferente da primeira escola, o São Daniel Comboni não
contava com uma estrutura de laboratórios. No entanto, a atuação dos docentes e a
motivação juvenil era latente; e a necessidade do laboratório de informática logo foi
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suprida pelo uso dos dispositivos móveis dos professores e alunos. Eles tinham uma
postura atuante, comprometida e participativa diante das necessidades individuais,
coletivas, da comunidade local e escolar.
Essa vivência em uma nova escola enriqueceu minha prática pedagógica, já
que pude colaborar na reformulação do Projeto Político Pedagógico (PPP), o qual
tinha como objetivo principal respeitar, valorizar e entender as narrativas construídas
pela convivência com as diferenças, em um cenário de colaboração com a
comunidade escolar. Nessa escola, a gestão democrática e participativa acontecia de
fato. Nesse contexto, fui indicada pelos colegas e pela gestão a ser a articuladora da
área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
Dessa maneira, busquei exercer uma relação entre minha “militância” em torno
das discussões da cultura afro-brasileira e as competências necessárias para o
desenvolvimento de ações conectadas ao mundo digital, objetivando visibilizar os
sujeitos envolvidos para que eles pudessem se reconhecer como sujeitos e
protagonistas de referências sociais, étnicas, políticas, econômicas e culturais mais
complexas e vastas.
Assim, junto a um grupo de professores e alunos, iniciamos a criação de
oficinas para realização dos Projetos Estruturantes3 com produções de narrativas em
HQs digitais como letramentos de reexistência, a partir de construções colaborativas
que visibilizavam a história do bairro, as culturas locais e as mudanças geográficas.
Esse grupo foi nomeado de Sussuarana da boca pra fora: meu bairro, meu lugar.
Foram elaborados roteiros e registros fotográficos do bairro, a partir dos próprios
celulares dos alunos e professores, para produção e edição das construções
colaborativas. A partir daquele momento, percebi professores (e também nos alunos)
que faziam parte desse grupo potenciais produtores de conteúdo visual. Despontou,
a partir desse trabalho, a segunda categoria desta pesquisa: autoria docente e o uso
pedagógico das narrativas de HQs digitais.
A partir dessas experiências, continuamos a buscar outros espaços formativos.
A necessidade de contribuir com práticas pedagógicas mais criativas e dinâmicas
passou a fazer parte da minha formação e dos meus colegas. Essas práticas com
3

Os Projetos Estruturantes da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, constituem uma categoria
de ação composta por um conjunto de projetos que, além de implementarem políticas públicas
educacionais, buscam a reestruturação dos processos de ensino-aprendizagem
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HQs reverberaram na autoria de professores e estudantes,

e muitas foram as

produções de narrativas em HQs que surgiram a partir dos relatos dos moradores do
bairro, mostrando personalidades locais que deixaram seu legado na comunidade,
como antigos moradores que, com ações organizadas entre as localidades de Nova
Sussuarana, Sussuarana Velha e Novo Horizonte, criaram a associação dos bairros,
que foi fundamental para implantação de transporte, escolas, creche, posto de saúde,
quadra de esportes e outras melhorias que contribuíram na qualidade de vida da
população local. Essas pessoas tornaram-se personagens dos quadrinhos. Tivemos
algumas HQs produzidas de forma colaborativa entre professores e estudantes com
heróis negros. O mestre e os integrantes da roda de capoeira, assim como o grupo de
jovens periféricos de valsa ganharam visibilidade nas narrativas.
Nesse contexto, como mulher e professora negra, pude acessar memórias e
conhecimentos de histórias familiares, das minhas raízes e ancestralidade, a partir
dessas produções, por meio dos letramentos singulares construídos, e também refleti
sobre meu papel social como agente para a democratização do conhecimento, da
cultura, da comunicação e das tecnologias digitais. As HQs trouxeram possibilidades
de construir novas formas de aprendizagem, conforme orientam os Parâmetros
Curriculares Nacionais para a Língua Portuguesa (2011, p. 32):
[...] as práticas pedagógicas organizadas em função da sua
aprendizagem,
podem
contextualizar
significativamente
a
aprendizagem da língua, fazendo com que o trabalho dos alunos
reverta em produções de interesse do convívio escolar e da
comunidade. Há inúmeras situações possíveis: produção e
distribuição de livros, jornais ou quadrinhos, veiculando informações
sobre os temas estudados; murais, seminários, palestras e panfletos
de orientação como parte de campanhas para o uso racional dos
recursos naturais e para a prevenção de doenças que afetam a
comunidade; folhetos instrucionais sobre primeiros socorros; cartazes
com os direitos humanos, da criança, do consumidor, etc.

Diante deste cenário, uni-me aos meus pares e aos estudantes para a
construção de ações pedagógicas que expressaram a nossa iniciativa de caminhar
para novas reconfigurações das práticas pedagógicas no contexto sócio-educacional;
uma delas foi o intervalo poético, em que estudantes e professores declamavam
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poesias durante a distribuição da merenda escolar; ampliamos os letramentos para
além dos muros da escola, com batalhas de rimas, também conhecidas como Slam 4.
As condições adversas da unidade escolar, com estruturas física e material
precárias, nos desafiaram a criar metodologias colaborativas, a partir de uma prática
pedagógica de mediação estudantes-professores e estudantes-estudantes para
articulação dos projetos estruturantes. Quando essa prática aflora na escola, é,
efetivamente, incentivadora para uma prática docente que, num processo de ensino e
de aprendizagem mais concreto, e de cunho sociopolítico, poderá resultar em
professores e alunos protagonistas de suas histórias.
Atualmente, encontro alguns desses alunos e professores em eventos
acadêmicos apresentando suas produções. Uma delas ganhou notoriedade nacional,
como é o caso do poeta Sandro Sussuarana, idealizador do “Sarau da onça5”. Essa
iniciativa, a partir da participação juvenil, busca novos olhares sobre o bairro. O
referido poeta é também autor de quatro livros publicados, tendo participação gloriosa
na última Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), além de notória atuação
em eventos estudantis nas escolas públicas, para compartilhar sua história, divulgar
a poesia da favela e inspirar os jovens.
Em janeiro de 2018, o Colégio Estadual São Daniel Comboni foi extinto por
determinação da Secretaria de Educação do Estado; mais uma vez, colocando em
prática nossos letramentos de resistência para reexistirmos, eu, meus colegas e os
alunos nos organizamos para uma reunião com o Secretário de Educação em
exercício, na qual ressaltamos a importância e a necessidade do Colégio para
sociedade e dos inúmeros projetos que ali se desenvolviam, inclusive com premiações
no âmbito estadual. Entretanto, nossa demanda foi negada. Tentaram silenciar nossa
voz. Dessa maneira, trinta professores e mil e quatrocentos alunos matriculados nos

4

Slam é uma competição em que poetas leem ou recitam um trabalho original (ou, mais raramente, de
outros).
5

Sarau da Onça é uma das atividades culturais desenvolvidas no bairro de Sussuarana. O evento se
iniciou com a proposta de desestigmatizar a Sussuarana, retirando das páginas policiais para ascender
nas páginas culturais.
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três turnos foram remanejados para o Colégio Estadual Bolívar Santana, situado no
Centro Administrativo da Bahia.
Nossas vivências colaborativas nos auxiliaram na adaptação a um novo
cenário. Percebi o quanto o incentivo à criatividade e múltiplos aprendizados a partir
do mergulho na cultural local, utilizando as tecnologias digitais orientaram minha
caminhada como pesquisadora, mesmo em contextos diversos. E, fazendo parte
desse novo colégio, percebi como nos apresentávamos como potenciais formadores
acerca da história e cultura local. Surgiu aí nosso grande desafio e terceira categoria
desta pesquisa: o fazer docente colaborativo.
As experiências vivenciadas me estimularam a voltar aos bancos da
Universidade como aluna especial, no programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC, da UNEB, espaço que, por muito tempo evitei, por
acreditar que não era um espaço para uma professora negra da Educação Básica.
Ter cursado a disciplina Letramentos e Hipertextualidade e Educação, em 2017 e
Tecnologia da Informação e Comunicação, no primeiro semestre de 2018, como aluna
especial, oportunizou-me diálogos no campo da pesquisa; no entanto, a contribuição
maior se deu nas reuniões do “Grupo de Estudo e Pesquisa em (Multi)letramentos
Educação e Tecnologias” (GEPLET), coordenado pela Profa. Dra. Obdália Santana
Ferraz Silva, do qual tornei-me integrante. Fazer parte do GEPLET foi um marco na
minha prática pedagógica. Durante os encontros, pude ter contato com estudos e
pesquisas desenvolvidas no grupo, e pelo mundo afora, que contribuíram,
fundamentalmente, para a minha formação acadêmica, para repensar a minha prática,
como também para o processo de elaboração da pesquisa que agora apresento.
Lembro-me

que,

nas

primeiras

aulas

da

disciplina

Letramentos

e

Hipertextualidade, a professora Obdália Ferraz falava de conceitos que, até então, eu
conhecia a partir do senso comum. Então, foram-nos apresentados os livros, as
teorias e os teóricos dos letramentos e multiletramentos. Inicialmente, estar naquele
ambiente assustava-me por ter a consciência de que há anos não fazia uma resenha
ou um resumo de uma obra; porém, simultaneamente, me sentia instigada pelos
desafios que estavam surgindo. Estar de volta a universidade acendeu a reflexão
acerca da minha condição étnica, histórica e social, e nesse contexto, entendi que
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podia ter a liberdade de ser diferente e de representar as diferenças, além disso fui
impulsionada pela urgência de transformação social.
Recordo-me que a primeira atividade da disciplina foi escolher um livro, dos
muitos que foram sugeridos, para ampliar os conceitos. Assim deu-se meu primeiro
contato com o autor Brian Street, a partir da obra Letramentos sociais. Fiz a leitura
cuidadosa e atenta dessa obra, e, a partir daí, fui ampliando o conceito de letramentos
e compreendendo que as ações de formação docente não devem desprezar as
práticas de letramentos e suas semioses, ancoradas no uso das tecnologias digitais.
Nesse contexto de estudos e discussões, comecei a construir a quarta categoria desta
pesquisa: letramentos de reexistência.
Nesse percurso aqui brevemente narrado, fui ampliando as leituras, cheguei ao
projeto de pesquisa que ora apresento. Surge, portanto, a necessidade de dialogar
com outros autores pesquisadores que tenham desenvolvido projetos próximos ao
que almejo empreender. Busquei, portanto, pesquisas depositadas no banco de dados
da CAPES e do BDTD, que me propiciou expandir as concepções sobre formação
docente em contexto de tecnologia digital, letramentos e narrativas de HQs digitais. A
revisão de literatura aqui proposta busca resgatar elementos conceituais, históricos,
culturais e políticos sobre narrativas visuais em contextos de culturas digitais,
correlacionando-os com as realidades do ambiente escolar vivenciadas pela
pesquisadora e colaboradores.

1.2 REVISÃO DE LITERATURA: CONHECENDO AS PESQUISAS SOBRE
NARRATIVAS VISUAIS EM CONTEXTO DE CULTURAS DIGITAIS

Esta seção é parte integrante da nossa trajetória investigativa, pela
necessidade de conhecermos pesquisas acadêmicas que tomaram como objeto de
estudo as narrativas de HQs digitais, formação docente, letramentos e autoria, com o
intuito de estabelecer um diálogo com outros autores que nos ajudarão a discutir sobre
essas temáticas. Para isso, realizamos uma pesquisa sobre os estudos em torno
dessa temática nos bancos de dissertações e teses da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (Capes) e na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).
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Determinamos, inicialmente, como recorte, as produções situadas em meio
digital, publicadas nos últimos dez anos, nos referidos bancos de dados. A respeito
do banco de dados da Capes, é necessário salientar que o sistema de busca não
realiza a interseção entre descritores. Ao colocarmos descritores como “autoria”,
“formação docente”, “tecnologia digital e “letramentos”, o sistema elenca,
separadamente, todas as pesquisas acadêmicas que contenham cada um dos termos.
Sendo assim, e tendo em vista o grande número de pesquisas encontradas
(465.880 registros de referências foram elencados), em várias áreas do conhecimento
e de diferentes perspectivas de investigação, não seria viável, em um tempo limitado
a leitura dessa grande quantidade de resumos. Dessa maneira, optamos pela leitura
dos resumos das pesquisas que envolviam, especificamente, as temáticas
letramentos, formação docente, autoria e Ensino Médio, mais recentes, publicadas
entre 2015 e 2018. Sobre essas temáticas foram selecionados 669 registros de
referência.
No que se refere à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD),
esta funciona como uma agregadora de banco de teses e dissertações de 117
instituições brasileiras de Ensino Superior. Na BDTD, fizemos a interseção dos
descritores de busca “autoria e letramentos”. Diferente do banco de dados da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (Capes), o sistema
de busca da BDTD realizou a interseção entre esses descritores. Dessa maneira,
obtivemos o resultado de 67 pesquisas acadêmicas relacionadas a essas temáticas.
Somando as pesquisas realizadas nos dois bancos, obtivemos como resultado um
total de 736 pesquisas.
Tendo em vista o grande número de teses e dissertações, optamos pela leitura
dos resumos das pesquisas cujo objeto de estudo se relacionasse mais estreitamente
com o objeto de estudo desta pesquisa. Refinamos a busca considerando os
seguintes critérios: recorte temporal das dissertações e teses defendidas entre 2015
e 2018; leitura dos títulos para exclusão daqueles não compatíveis com o objeto de
estudo desta pesquisa. Nessa trajetória de levantamento de estudos relacionados à
temática em discussão, alguns nos chamaram atenção, por estarem próximos da
pesquisa que realizamos. Sobre essas pesquisas, apresentaremos aqui o problema
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em foco, objetivos, a base teórico-metodológica, resultados e conclusões a que
chegaram seus autores.
A pesquisa de mestrado intitulada “Múltiplas linguagens e jovens da periferia: o
multiletramento no contexto da cibercultura”, concluída em 2017, por Neila Rodrigues
Santos, no Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, da Universidade
Federal do Ceará (UFC), localiza-se no âmbito das pesquisas qualitativas, e é
caracterizada pela pesquisadora como pesquisa qualitativa, cujo procedimento de
coleta de dados se deu a partir da observação participante e da descrição das ações
dos integrantes das oficinas.
A pesquisadora autora oportunizou formação através de ações colaborativas
na produção de conteúdos multimodais. Nessa pesquisa, a autora buscou
desenvolver e analisar a criação de um espaço formativo, através de oficinas, no
contraturno escolar, tendo como sujeitos um grupo de jovens que puderam refletir
sobre as possibilidades em ir além dos processos técnicos, usando conhecimentos e
habilidades em tecnologias digitais para utilizar novas linguagens em práticas
comunicativas.
Tendo em vista o locus da pesquisa, os conteúdos possuem a expressão de
olhares dos jovens a partir de questões significativas em suas vidas, em particular, a
violência urbana presente em seu local de moradia. Foram utilizados os smartphones
dos alunos durantes algumas oficinas, diante do acesso precário da internet na escola.
Os resultados da referida investigação, no que diz respeito, particularmente, às
oficinas, revelaram a abertura de possibilidades de reconhecer práticas e
aprendizagens que se constituem em outros espaços que não apenas aqueles
convencionais de ensino, de dialogar com essas aprendizagens e com o contexto e
as identidades dos alunos, possibilitando, dessa maneira, ampliar o significado da
escola para os jovens e as formas como a vivenciam.
A pesquisa intitulada “Da Retextualização das Narrativas Orais de Pé de Serra
ao RPG: nas trilhas dos multiletramentos”, apresentada ao Programa de Mestrado
Profissional em Letras (Profletras), da Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), e concluída em 2019, é uma dissertação de autoria de Sandra Maria Carneiro
Santos. A autora fundamentou-se nas trilhas da Pedagogia dos Multiletramentos,
proposta pelo Grupo de Nova Londres, em 1996, e apresentada, aqui no Brasil, por
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Rojo e Moura (2012). Apresentou como objetivo promover os multiletramentos,
ampliando as competências linguísticas e discursivas através do Role Playing Game,
o RPG, partindo da retextualização das narrativas orais de tradição local.
A pesquisadora adotou como metodologia a pesquisa-ação que permite, ao
longo de toda a execução, que cada ação vá sendo pensada, reavaliada e reajustada
pelos envolvidos. Assim, os sujeitos envolvidos, alunos e professor, são parceiros na
construção de conhecimento, pois não só o professor assume o papel de pesquisador
como também os alunos. Os resultados da pesquisa mostraram que os objetivos
foram alcançados em vários níveis, já que houve a valorização das vivências sociais
dos sujeitos, das tecnologias que permeiam a vida dos envolvidos e o estudo
sistemático da língua, favorecendo, assim, o desenvolvimento dos multiletramentos.
O estudo denominado “Práticas de Letramento Multimodal em Sala de Aula”,
desenvolvido por Denise Claudete Bezerra de Oliveira, é uma dissertação de
mestrado, defendida em 2016, pelo Programa de Mestrado Profissional em Letras
(Profletras), da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O problema proposto para ser
investigado tem relação com os gêneros textuais que os alunos leem, compartilham
cotidianamente, as atividades de leitura que realizam em sala de aula e como
possibilitar estratégias mais significativas para que tenham acesso a leituras dos mais
variados textos multimodais. Objetivou, dessa maneira, possibilitar aos alunos o
desenvolvimento das habilidades necessárias para a leitura significativa dos gêneros
multimodais. Para isso, partiu da concepção defendida por autores como Roxane Rojo
e Jaqueline P. Barbosa (2015), Ângela P. Dionísio (2011), Jay L. Lemke (2010), Kress
e Van Leeuwen (2006) de que tanto os textos orais como os textos escritos recorrem
a mais de uma modalidade de linguagem ou a mais de um sistema de signos ou
símbolos (semiose), em sua composição.
Como resultado, a pesquisadora concluiu que houve um equívoco ao pensar
em aplicar uma sequência didática elaborada em torno do gênero multimodal
infográfico com os alunos do Fundamental II, sem considerar como ponto de partida
os conhecimentos já construídos pelos alunos, já que eles não concebiam a
modalidade imagética como produtora de sentidos. Dessa maneira, a pesquisadora
elaborou e aplicou uma sequência de atividades de leitura focando na relação de
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complementariedade entre as modalidades verbal e visual, com o objetivo de ampliar
a noção de texto apresentada pelos alunos.
Outra pesquisa que interessou a este estudo foi a dissertação intitulada
“Práticas docentes mediadas pelas tecnologias digitais em aulas de Língua
Portuguesa do Ensino Médio na rede pública estadual de Minas Gerais”, de autoria
de Carlos Alexandre Rodrigues de Oliveira. Foi defendida em 2016, pelo Mestrado
Profissional em Educação e Docência – PROMESTRE, da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo geral do estudo foi investigar o
uso pedagógico das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) nas
práticas docentes de Língua Portuguesa, no Ensino Médio da Rede Pública Estadual
de Ensino de Minas Gerais (RPEEMG).
O pesquisador respaldou-se no paradigma de aprender a aprender e aprender
a fazer, no contexto das tecnologias digitais, em aulas de Língua Portuguesa. Optou,
em termos metodológicos, por uma abordagem sócio-histórica cultural como vertente
da pesquisa qualitativa, que prevê a utilização de um levantamento bibliográfico,
documental e pesquisa de campo. O autor fundamentou-se, teoricamente, nas
contribuições de autores que discutem as perspectivas enunciativas da linguagem,
letramento, letramento digital e multiletramentos.
Os resultados da pesquisa atestaram que, no decorrer do processo de ensino
e aprendizagem construído com a professora observada, há uma necessidade de se
desenvolver e/ou refinar as competências e as habilidades dos professores no uso de
TDIC na educação. Constatou, com base nos dados examinados, que a professora
de Língua Portuguesa, participante da pesquisa, revelou empenho em articular seu
saber docente às estratégias metodológicas e práticas que a levaram a construir um
saber integrado e que a possibilite a utilizar, de forma crítica, as TDIC para o ensino e
a aprendizagem da Língua Portuguesa.
O estudo intitulado “Letramentos multissemióticos em aulas de Língua
Portuguesa: possibilidades e desafios em uma escola pública de Ouro Preto-MG”,
concluído em 2017, por Marcelo de Castro, no Programa de Pós-Graduação em
Educação, Mestrado em Educação, da Universidade Federal de Ouro Preto, encontrase no contexto das pesquisas qualitativas. Nessa referida pesquisa, o autor buscou
apresentar, caracterizar e analisar como uma professora de Língua Portuguesa
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explora a leitura e a escrita de gêneros discursivos multimodais, em eventos de
letramento, com alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental, a fim de discutir
possibilidades e desafios que emergem de práticas dessa natureza em prol dos
letramentos multissemióticos. A pesquisa fundamentou-se em teorias a respeito dos
(multi)letramentos, da multimodalidade e dos gêneros discursivos, no contexto do
ensino de Língua Portuguesa, na contemporaneidade.
A pesquisa foi de natureza qualitativa e como instrumentos para coleta de
dados foram utilizados a observação participante, os registros no caderno de campo,
entrevista gravada e áudio. A partir desses instrumentos foi possível analisar
possibilidades e desafios com relação à mediação docente de práticas de leitura e de
escrita com gêneros discursivos multimodais.
Segundo a autora, os dados coletados permitiram discutir: a intrínseca relação
entre as concepções verbalizadas pela educadora e aquelas subjacentes à prática
pedagógica, a partir dos conceitos fundamentados pela investigação e que devem
estar presentes no projeto de ensino de língua materna. Os recursos didáticopedagógicos utilizados em sala de aula funcionam como uma metodologia em prol
dos letramentos multissemióticos e são uma alternativa didática diante da carência de
materiais que valorizem a multimodalidade presente nos gêneros discursivos. Os
resultados apontaram os êxitos das práticas investigadas, assim como os aspectos
que necessitam da atenção de professores de Língua Portuguesa cujo ensino
contemple os multiletramentos.
O estudo intitulado “Aulas de Língua Portuguesa na era digital: possíveis
interações e articulações”, concluído em 2018, por Jurene Veloso dos Santos Oliveira,
é caracterizado como pesquisa qualitativa, de campo. O estudo objetivou contribuir
com a discussão sobre como o professor de Língua Portuguesa do Ensino Médio
articula, em suas aulas, os conhecimentos possibilitados pelo estado de letramento
digital de seus alunos, no contexto de sala de aula. Os sujeitos da pesquisa foram
uma professora de Ensino Médio e os alunos do mesmo segmento.
Em relação aos resultados, a pesquisa mostrou que as aulas de Língua
Portuguesa em uma turma de Ensino Médio, na era digital, estão no caminho certo,
com possíveis interações e articulações; porém, mostra-se ainda de forma lenta.
Sendo necessário mais investimentos por parte do poder público, em aparatos
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tecnológicos e, principalmente, oportunizar o acesso à internet de qualidade, além de
cursos de formação continuada.
A pesquisa de mestrado intitulada “Super heróis negros e negras: referências
para a educação das relações étnico-raciais e ensino da história e cultura afrobrasileira e africana” foi concluída em 2018, por Fernanda Pereira da Silva, no
Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-raciais do Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CEFET/RJ. Tomando como base
legal as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, a pesquisadora objetivou
discutir sobre a representação da identidade da pessoa negra, por meio das variadas
produções midiáticas; um assunto que a pesquisadora e autora do estudo entende ser
fundamental para o reconhecimento da historicidade negada ou distorcida da
população negra.
Através do referido estudo, a pesquisadora oportunizou formação de
professores através de ações colaborativas, por meio de narrativas das histórias em
quadrinhos, em que foram realizadas análises sobre as representações da população
negra no universo dos quadrinhos e a sua inserção no papel de super-herói e de
super-heroína, como uma forma de aquisição de conhecimento para mudanças de
práticas educacionais, sociais e históricas.
Como resultado a pesquisadora reconhece que as narrativas que envolveram
a construção e a inserção dos super-heróis negros e super-heroínas negras nas
histórias em quadrinhos podem servir como um canal de reexistência para fortalecer
a representação e a representatividade da população negra, reforçando a
necessidade de construção de espaços que busquem uma construção visual com
histórias autênticas sobre esta população, com o intuito de desconstruir estereótipos,
além de apontar, que há uma necessidade urgente de formação de professores para
que estes recebam orientações sobre como trabalhar as temáticas que envolvem as
relações étnico-raciais.
As pesquisas aqui analisadas apresentam a importância de se estudar as
práticas docentes que afloram no ambiente escolar, revelando a necessidade de se
ampliar discussões que tenham na sua base a promoção dos letramentos no Ensino
Médio, no fomento à produção de narrativas digitais colaborativas, a partir da
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formação continuada e em serviço dos professores. É nesse contexto que as questões
abordadas por essa pesquisa levam em consideração a abordagem de questões
sociais como fundamentais para os currículos escolares e práticas pedagógicas.
Essas pesquisas aqui apresentadas poderão contribuir para uma análise das
perspectivas de investigação das produções colaborativas entre docentes e discentes
nos espaços escolares, considerando os contextos locais, a cultural digital, o princípio
da diversidade, o fortalecimento das identidades e as possibilidades de produção
decorrentes das tecnologias digitais.
Dessa maneira, entendemos que vivências com a produção colaborativa de
narrativas de HQs como letramentos de reexistência possibilitam a criação de espaços
criativos, diversos e dialógicos, favoráveis ao comprometimento dos professores em
refletir a própria formação em um contexto escolar, na cultura digital. Sendo assim,
este estudo poderá, além de visibilizar práticas pedagógicas exitosas, auxiliar na
criação de material didático para a formação de professores, principalmente, em um
contexto pandêmico, que estamos vivendo atualmente, em que desde março de 2020
as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia digital, a
partir do decreto nº 343 de 17 de março de 2020, publicado pelo Ministério da
Educação no Diário Oficial em 18 de março de 2020, com o intuito de conter o Novo
Coronavírus –COVID6.
No capítulo a seguir, apresentaremos os caminhos trilhados e como seu deu o
processo desta pesquisa.

6

COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um
espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos
ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5%
podem necessitar de suporte ventilatório.
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2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

É preciso que cada vez mais sejamos
sujeitos de nossa fala, nossa escrita, de
nossa história. É preciso parar de ser objeto.
(Makota Valdina, 2013)

Assim como diz Makota Valdina na epígrafe, é necessário ser sujeito da própria
fala, para dizer em primeira pessoa sobre sua cultura, suas crenças suas lutas, seus
letramentos; é preciso autorizar-se, tomar as rédeas da sua história; é preciso reexistir.
Porque diversos são os grupos sociais que tiveram suas culturas negligenciadas,
desrespeitadas, embranquecidas por teorias cientificistas, preconceituosas e
manipuladoras de vidas, lembradas apenas quando serviam como objeto de pesquisa
nos espaços educacionais. Nesse sentido, é preciso visibilizar formações para
práticas letradas em que as pessoas sejam autoras, atuem, e que haja interação com
os sujeitos envolvidos no processo. Essa é uma proposta dos letramentos de
reexistência: a convergência entre os letramentos do cotidiano e os da escola.
É nesse viés que os caminhos metodológicos desta pesquisa se perfazem,
através da relação entre o pesquisador e os colaboradores, estabelecendo, assim,
uma coparticipação em que ambos, no campo de pesquisa, são sujeitos da
investigação que aprendem um com o outro. Nesse contexto, esta pesquisa se
caracteriza como qualitativa. Essa escolha se deu porque esse tipo de abordagem,
além de proporcionar ao pesquisador o contato direto com a situação a ser estudada,
compreende os atores sociais a partir de aspectos sociais e culturais.
Nessa vertente, produzir um ambiente próprio, a partir de interações e trocas
de conhecimentos entre o pesquisador e os sujeitos participantes possibilita diálogos,
em que o pesquisador precisa estar sempre atento às interações estabelecidas entre
os sujeitos pesquisados, com o intuito de compreender o que dizem sobre suas
práticas pedagógicas, o que embasa e orienta suas ações em sua sala de aula. Dessa
maneira, o processo investigativo propicia certa cumplicidade entre professorpesquisador e sujeitos da pesquisa, num exercício de construção colaborativa; e, ao
mesmo tempo, demanda do pesquisador uma atitude reflexiva, crítica e flexível frente
aos desafios que poderão surgir no percurso da pesquisa. Portanto, é função do
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investigador promover a interação entre os sujeitos envolvidos, levando-os à
compreensão dos sentidos e significados de suas experiências desenvolvidas no
mundo em que vivem. Como esclarecem Bodgan e Biklen, (1994, p.70):
O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor compreender
o comportamento e experiência dos humanos. Tentam compreender
o processo mediante o qual as pessoas constroem significados e
descrever em que consistem estes mesmos significados [...].

Nessa lógica, o interesse dos pesquisadores não é necessariamente pelo
desfecho do produto final, e sim, pelo processo que envolve o andamento da pesquisa,
que “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis” (MINAYO, 2012, p. 21-22). Nessa perspectiva, optamos por uma das
vertentes da abordagem qualitativa, a pesquisa colaborativa, que visa criar espaço
para que os professores colaboradores sejam estimulados à interação e a reflexão,
marcada pelo compartilhamento de fatos próprios do contexto vivenciado por eles.
Nesse contexto, pesquisar também oportuniza uma experiência de aprendizagem:
[...] em todo o processo de pesquisa qualitativa, o pesquisador
mantém um foco na aprendizagem do significado que os participantes
dão ao problema ou questão, e não ao significado que os
pesquisadores trazem para a pesquisa ou que os autores expressam
na literatura (CRESWELL, 2007, p. 209).

Nessa perspectiva, o pesquisador precisará manter o foco para a compreensão
dos significados que os sujeitos atribuem ao problema. Portanto, ao imergir no campo
empírico desta pesquisa, foi preciso compreendermos como o processo formativo dos
professores reverbera em suas práticas e as possibilidades de atuação dos
professores do Ensino Médio como autores a partir da produção colaborativa de
narrativas de HQs como letramentos de reexistência.
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2.1 A ABORDAGEM QUALITATIVA COLABORATIVA DE PESQUISA

Na abordagem qualitativa, há diversos tipos de pesquisa que atendem
diferentes objetivos de investigação; uma delas é a pesquisa colaborativa que
fundamentará a metodologia deste estudo, pois, nesse tipo de investigação,
pesquisador e sujeitos participantes da pesquisa, “[...] calcados em decisões e
análises construídas por meio de negociações coletivas, tornam-se coparceiros,
cousuários e coautores de processos investigativos delineados a partir da participação
ativa, consciente e deliberada” (IBIAPINA, 2008, p. 26), em uma dinâmica entre a
teoria e o campo de investigação, em que os conhecimentos são ressignificados.
Nesse contexto, o aprendizado é construído a partir de uma problemática, em
um ambiente, em que argumentar, contestar, ressignificar fazem parte dos desafios
do campo de estudo; afinal, é a partir desses questionamentos que trilhamos
caminhos alternativos para responder às demandas apresentadas pela realidade,
para uma possível transformação.
Na pesquisa colaborativa, a interação acontece entre os pares e com o
pesquisador, propiciando oportunidades de reflexões. Esse tipo de pesquisa é
norteado por uma dinâmica de cocriação, com participação ativa dos sujeitos,
supondo a possibilidade de reflexões críticas. Ibiapina (2016, p. 42), citando
Desgagné, afirma que:
[...] as características da pesquisa crítica são as que mais se
aproximam das investigações que se organizam colaborativamente,
uma vez que os pesquisadores defendem ação investigativa em que
pesquisadores e docentes trabalham criticamente na planificação, na
produção dos dados e na análise de práticas educativas.

Este estudo realizou um processo de formação para reflexão sobre a prática,
pois entendemos ser a pesquisa colaborativa um caminho para a compreensão e
análise de práticas educativas com vistas à reflexão crítica. Como salienta Desgagné
(2007), na pesquisa colaborativa, o pesquisador é um agente duplo que exercita o
papel de integrar o trabalho docente à academia, com o intuito de propiciar aos
docentes atividades reflexivas que motivem seu desenvolvimento profissional.
O envolvimento dos professores com o pesquisador é estreitado em uma
pesquisa colaborativa, já que, segundo Ibiapina (2016), durante muito tempo, houve
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uma predominância em separar os saberes da academia e a prática docente, criando,
dessa forma, um hiato entre essas duas categorias.
Dada a necessidade de se criar procedimentos que deem conta da
complexidade das práticas educacionais, a pesquisa colaborativa, que se orienta
pelos princípios da reflexão crítica, tem contribuído tanto para o desenvolvimento dos
docentes em exercício, como para o aprendizado dos alunos, e também para a
ampliação das pesquisas nesse contexto. Teve como eixo principal a formação
continuada em exercício, em que a produção e a coprodução de conhecimentos são
voltadas para as mudanças culturais no espaço escolar. Segundo Ibiapina (2008, p.
25):
A prática de pesquisa colaborativa envolve investigadores e professores
tanto em processos de produção de conhecimento quanto de
desenvolvimento interativo da própria pesquisa, haja vista que o
trabalho colaborativo faz com que professores e pesquisadores
produzam saberes, compartilhando estratégias que promovem
desenvolvimento profissional.

É relevante salientar que a pesquisa de natureza colaborativa promove uma
capacidade emancipatória, em que é possível identificar uma interrupção com práticas
tradicionais, já que o pesquisador precisa mediar o processo de modo que os
professores possam observar, refletir e argumentar sobre as próprias práticas
pedagógicas, sobre a comunidade escolar e a sociedade da qual fazem parte.
Descortinam-se, então, possibilidades e condições de transformação desses espaços
a partir de uma coprodução de saberes, de formação, de reflexão profissional; pois, a
pesquisa colaborativa é prática social que visa aprimorar, aperfeiçoar, transformar e
potencializar o desenvolvimento profissional docente, respeitando o cotidiano do
professor em sala de aula. Dessa forma, a pesquisa colaborativa coloca o professor
como

autor

e

atuante,

participando

e

direcionando

os

questionamentos,

considerações críticas que orientam a prática docente. Sendo assim,
[...] convocar os docentes para participarem de projetos de pesquisa
que almejam a produção conjunta de análises-síntese de determinado
objeto de conhecimento é, também, fazê-los vivenciar processos de
formação sobre a prática educativa que eles consideram como
problemática. Dito de outra maneira, a organização de contextos de
pesquisa colaborativa proporciona condições para que os docentes
reflitam e questionem as práticas educativas que desenvolvem e cria
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situações que trazem à tona contradições de um agir que os preocupa
e que eles querem modificar e/ou transformar (IBIAPINA et. al., 2016,
p. 45).

Nesse sentido, tomando a pesquisa colaborativa como perspectiva teóricometodológica, fizemos reflexões acerca dos processos de construção colaborativa e
autoral de HQs digitais, a partir de práticas pedagógicas vivenciadas pelos
professores em processo de formação.
Refletir sobre a formação de pessoas e profissionais é também refletir sobre os
caminhos da própria pesquisa na academia, já que, no movimento colaborativo,
pesquisa e formação estão estritamente relacionadas. “No movimento absoluto e
colaborativo, a contradição e a luta de contrários também geram estado de equilíbrio
relativo, isto possibilitam que nem pesquisa e nem formação tenham vantagem
ostensiva, ou seja, não há sobreposição de uma sobre a outra” (BANDEIRA, 2016,
apud IBIAPINA, 2016 p. 71).
Interessou-nos, nesse contexto, os letramentos que afloram a partir desses
processos, e os saberes que podem ser potencializados nas ações colaborativas,
objetivando a construção de conhecimento a partir de um contexto real. Considerando
isso, a escola se torna um campo favorável para a pesquisa sobre a formação
docente, uma vez que essa colaboração e coconstrução contribuíram no processo
formativo, a partir das contribuições dos sujeitos, no processo de investigação, com
vistas a uma aprendizagem significativa, em que pesquisador e participantes atuem
como parceiros, cada um contribuindo com seus conhecimentos, sem deixar de
reconhecer e respeitar a colaboração do outro (IBIAPINA, 2008).
Sendo assim, tencionar a formação a partir de uma pesquisa colaborativa é
relevante e necessário, porque oportuniza aos docentes, em interação com o
pesquisador e com seus pares, o desenvolvimento de competências no exercício da
atuação profissional. Sendo esse um processo de ampliação de possibilidades para
construção de conhecimentos, em um ambiente real, a pesquisa propiciou melhor
compreensão a partir do conhecimento do locus e do estabelecimento de uma relação
mais estreita com o professor, no cenário em que desenvolve seu trabalho docente.
É o que realizamos com as sessões reflexivas.
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2.1.1 Acerca das sessões reflexivas formativas
As sessões reflexivas formativas propiciam ao professor construção de
conhecimento a partir dos momentos de reflexão acerca da prática pedagógica e o
desenvolvimento profissional. Nesse contexto, respeitar o ponto de vista do professor
sobre sua prática é dever do pesquisador, como também preocupar-se pelas reflexões
produzidas no ambiente escolar, sendo sensível aos desafios enfrentados. Sendo
assim, uma pesquisa que se entretece e se concretiza a partir de sessões reflexivas
podem alcançar, concomitantemente, a produção de conhecimentos e a formação
docente por “[...] promover estudos sobre aspectos profissionais compartilhados;
indagar, conjuntamente, a realidade educativa na tentativa de resolução dos
problemas práticos de ensino e aprendizagem, confrontando-os com as teorias
pedagógicas.” (FERREIRA e IBIAPINA, 2005, p. 32), entendendo a prática como
geradora de saberes.
A sessão reflexiva é compreendida por Ibiapina (2008, p.96) como:
[...] procedimento que motiva os professores a focalizar a atenção na
prática docente e nas intenções de ensino e incentiva a criação de
espaços de reflexão crítica que auxiliem no desenvolvimento da
consciência do trabalho docente, levando os professores a
desenvolver sua profissionalidade à medida que compartilham
problemas, discutem e contrastam pontos de vistas teóricos, analisam
os fatos que condicionam e os sentidos emitidos pelos pares [...]

Nessa dinâmica colaborativa, a troca de saberes entre os pares oportunizou
diálogos, criações e cocriações, potencializou a construção do pensamento crítico e
reflexivo dos docentes acerca das suas práticas, que consequentemente, reverbera
na aprendizagem dos estudantes. Nesse ambiente, os sujeitos envolvidos tiveram
possibilidade de refletir, problematizar, discutir e ressignificar suas práticas
pedagógicas a partir das singularidades da realidade local.
Segundo Ibiapina (2008, p. 21), é responsabilidade do pesquisador “[...] criar
condições necessárias para que os docentes participem com ele do processo de
reflexão

sobre

determinadas

necessidades

formativas

necessárias

ao

desenvolvimento profissional do professor”. Isso se concretizou a partir das ações
colaborativas fundamentadas nas contribuições dos sujeitos envolvidos no processo
de investigação.
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Como afirma Magalhães (2006, p.105), as sessões “[...]podem propiciar
contextos para que professores e pesquisador externo problematizem, explicitem e,
eventualmente, modifiquem as formas como compreendem sua prática e a si
mesmos”. Nessa perspectiva, o pesquisador oportunizou condições que asseguraram
aos colaboradores da pesquisa oportunidades para falarem e serem escutados.
Então, o docente foi motivado a compreender as questões que estão relacionadas à
sua prática docente, e como orientar suas ações relacionando-as ao desenvolvimento
de uma prática mais comprometida com o contexto em que atua, para além do
ambiente escolar.
Nesse sentido, no processo de desenvolvimento da pesquisa é
necessário que o pesquisador estimule o docente a manifestar o seu
pensamento durante todo o processo de pesquisa: objeto de
investigação, que permitirá apontar questão de pesquisa centrada nas
preocupações desse profissional e nas suas necessidades formativas:
na metodologia de intervenção, que viabiliza a construção dos dados
da pesquisa; na metodologia de análise, que permitirá reconstruir o
pensamento teórico agora validado pelos próprios professores; nas
formas de divulgação dos resultados da pesquisa, que esses
resultados são reinvestidos na própria prática docente.(IBIAPINA,
2008, p. 35).

Tomando por base essa orientação da autora, realizamos sessões reflexivas
organizadas em quatro encontros, observando o que Ibiapina (2008) orienta: no
primeiro momento, o professor descreve a sua prática docente, no sentido de se
distanciar das ações e descobrir as razões de suas escolhas; no segundo momento,
o objetivo foi fazer uma reflexão sobre o significado das escolhas feitas, os
conhecimentos que fundamentam suas práticas pedagógicas; no terceiro momento, o
confronto, permitindo ao docente refletir sobre as suas práticas, no sentido de
descobrir se elas possibilitam uma mudança social nos envolvidos.
Nessa dinâmica, os encontros aconteceram nas tardes de terça-feira dos
meses de abril e maio do presente ano, por uma escolha dos colaboradores, já que
era o momento destinado aos encontros de AC da unidade escolar. Foram quatro
encontros de, aproximadamente, noventa minutos.
A seguir, relacionamos como se deu a proposta das sessões reflexivas que
desenvolvemos, tomando como base os estudos de Ibiapina (2008):
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Tabela 1: Ações desenvolvidas nas Sessões Reflexivas

SESSÕES
REFLEXIVAS

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Apresentação da proposta de trabalho da pesquisa;
Uso do Google Meet como plataforma de trabalho;

Sessão I

Escuta atenta aos questionamentos feitos pelos colaboradores, a
respeito da pesquisa;
Dinâmica: “O muro e a ponte”.
Vídeo: “Acerola explica história.” Com o propósito de dialogar sobre a
importância dos letramentos construídos no cotidiano da escola.

Tema de estudo: Produção colaborativa e formação continuada.

Tema: Tecnologias digitais como potencializadoras da prática
Sessão II

pedagógica.
Texto: “Educar na incerteza e na urgência: implicações do ensino
remoto ao fazer docente e a reinvenção da dala de aula”.
(OLIVEIRA, S. da S., SILVA, O. S. F., & SILVA, M. J. de O. 2020)
Reflexões:
Como as tecnologias digitais podem contribuir para a ressignificação
de minha prática pedagógica?
Mediar a troca de experiências entre os pares, como possibilidade de
diálogo acerca das tecnologias digitais em contextos de sala de aula.
Tema de estudo: Os letramentos de reexistência.

Sessão III

Vídeo: Minicurso - Letramentos de reexistência - Aula 2
O que tenho feito em sala de aula, a respeito das discussões étnicoraciais como possibilidade de construção da minha identidade e da dos
estudantes?
Reflexões: Qual a função social de minha prática pedagógica no
contexto particular em que atuo? Que tipo de aluno está sendo
formado?
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Motivar os professores a refletirem sobre sua prática, no cotidiano do
CEBS, tomando consciência de seu trabalho docente, a partir de
significados e sentidos elaborados em conjunto com seus pares.

Tema de estudo: HQs como letramentos de reexistência na cultura
digital.
Sessão IV

Reflexões:
Como as experiências pessoais e profissionais dos docentes se
relacionam com a construção cotidiana dos letramentos de
reexistência?
Como a produção de narrativas de HQs digitais como letramentos de
resistência pode contribuir para uma prática pedagógica que possibilite
uma transformação social?
HQs digitais: “Cana de açúcar sob um olhar químico e histórico” e “O
acarajé de um quilo, o mais famoso da liberdade”.
Socialização e análise das produções de HQs digitais realizadas pelos
professores.
Reflexões sobre as práticas pedagógicas e os contextos sociais
ressignificados na produção das HQs.

Fonte: Produzida pela autora

Salientamos que as sessões descritas foram alicerçadas por temas centrais –
categorias teóricas – que dialogam com esta pesquisa; no entanto, em uma pesquisa
qualitativa que se pretende colaborativa, temáticas de interesse dos colaboradores da
pesquisa surgiram no caminho e foram de grande relevância para a discussão do
objeto em questão.
As informações construídas, a partir da observação participante e das
entrevistas semiestruturadas, nos subsidiaram nas sessões reflexivas formativas, e
se configuraram como motes para engendrarmos os diálogos e reflexões sobre os
processos formativos e as práticas pedagógicas dos professores, com vistas aos
letramentos de reexistência, a partir de ações autorais com narrativas de HQs digitais.
Essas ações, além de serem essenciais para a construção de dados e materialização
dos objetivos, estabeleceram momentos de formação continuada.
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2.2 NAVEGAR NO CAMPO: O PROCESSO DE GERAÇÃO DE DADOS
Quanto ao processo investigativo, os dados foram construídos a partir da
imersão no campo de pesquisa, com o objetivo de compreender/conhecer, a partir de
sessões reflexivas de natureza formativa, a estrutura da unidade escolar, além de
estabelecer um diálogo com os cinco professores que são atuantes nas áreas de
Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias,
Ciências Naturais e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, em turmas
do Ensino Médio
Esse campo, que vivenciamos presencialmente, duas semanas antes do início
da pandemia no Brasil e no mundo, e que após o decreto nº 343 de 17 de março de
2020, publicado pelo Ministério da Educação no Diário Oficial de 18 de março, passou
a ser virtual, na plataforma do Google Classroom7 e Google Meet8, foi atravessado
por desafios colocados pelas situações sanitárias sociais, culturais e estruturais.
Nesse contexto, as sessões reflexivas aconteceram em meio à Segunda Onda9
da pandemia, o aumento das desigualdades sociais e o retorno das aulas remotas da
rede estadual da Bahia, em que o aumento do número de mortes, assim como o
aumento da exaustão dos profissionais da educação constituíram uma árdua
realidade. Dessa maneira, o campo nos deu a conhecer a insegurança dos docentes
diante da falta de políticas públicas para conter a doença, como também a ausência
de políticas públicas para democratização do acesso à internet, provocando, assim,
uma desestabilidade nas redes de aprendizagens solidárias que constituem a
reexistência dos professores em suas práticas pedagógicas, diante dos desafios.
Reexistência ainda mais necessária em um contexto de ensino remoto mediado por
TD.
Nesse processo, para refletirmos, nas sessões reflexivas, sobre formação de
professor e aulas mediadas por tecnologias digitais, foi necessário estabelecer

7

Google Classroom ou a Sala de Aula do Google é uma ferramenta on-line gratuita que auxilia
professores, alunos e escolas com um espaço para a realização de aulas virtuais. Por meio dessa
plataforma, as turmas podem comunicar-se e manter as aulas a distância mais organizadas.
8
Google Meet é um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google.

9

A segunda onda, diz respeito a novos surtos que podem ocorrer após um declínio inicial na taxa de
contaminados pelo vírus da Covid 19.
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momentos de acolhimento e solidariedade. Afinal, a educação está diante de desafios
urgentes que nos levam a perceber a emergência da formação permanente de
professores, em que se integrem as tecnologias digitais, visando a uma
contextualização dos conteúdos escolares, de modo que professores construam sua
autonomia no uso das TD, e repensem suas práticas pedagógicas, com vistas a
garantir a aprendizagem dos alunos.
Sendo assim, fomos convocados a refletir sobre o espaço de atuação dos
professores e sua conjuntura real de trabalho, que é tecida pelas dificuldades de
trabalho com estudantes que não têm condições concretas de se manterem nas aulas
remotas, principalmente, em um contexto de isolamento e de distanciamento social,
decorrentes da pandemia da COVID-19, em que o ambiente escolar dissolveu-se no
ciberespaço e o processo ensino e aprendizagem se desenvolveu a partir das aulas
remotas, como nos traz a professora e colaboradora Ladyhawk:
Temos uma discrepância entre a importância, a potencialidade que as
tecnologias digitais representam ao ensino. E isso tem travado por
conta da realidade que a gente encontra entre os alunos. Aí tem tudo
a ver com nossa realidade... A gente fez uma formação e não teve
logística para a gente aplicar as habilidades que a gente adquiriu... A
gente acabou tendo que resgatar o que ficou na memória, o que ficou
registrado em algum lugar, de forma urgente, no contexto de
Pandemia. E outra... além de não haver logística na escola, nem
estrutura... Além do nosso alunado não ter essa formação também,
ainda tem a questão da exclusão digital.

Esse relato nos chama atenção para as dificuldades materiais e imateriais que
atravessam as realidades de professores, alunos, da sociedade. As desigualdades
historicamente impostas aos estudantes de escolas públicas se acentuaram com a
atual conjuntura, restringindo e impossibilitando acessos a bens e serviços básicos e
a condições dignas de (r)existência. A ausência de uma internet de banda larga de
qualidade, de computador/notebook, de espaço adequado com mesa e cadeira para
estudo, de habilidades com as tecnologias da informação, de aparelhos eletrônicos
próprios e de uma segurança social mínima (renda, alimentação, saúde e dentre
outros) se constituem como muralhas, que afastam e isolam os mais vulnerabilizados
e empobrecidos do acesso à educação em tempos de ensino remoto.
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Acolhemos o espaço virtual, em que os professores realizavam suas atividades
pedagógicas, como propício à formação docente que propusemos nesta pesquisa,
realizada em colaboração com os professores participantes, visando à construção dos
dados. Para tanto, lançamos mão da observação participante (OP), do fazer
colaborativo das narrativas de HQs digitais e das entrevistas semiestruturadas. O
processo de desenvolvimento das sessões reflexivas formativas nos deu,
especialmente, possibilidade de construir dados, a partir dos diálogos, estudos e
reflexões resultantes da relação entre pesquisador e professores; pois, as sessões
reflexivas propiciaram e valorizaram as trocas, dando sentidos às ações formativas.
Com relação à observação participante, a relação entre observador
pesquisador e professores colaboradores necessita ser constante e intensa:
[...] as particularidades ligadas às observações participantes são
significativas na medida em que determinadas concepções de
investigação pleiteiam participações densas no sentido de uma
intensa impregnação do pesquisador pelas práticas dos atores e pelos
contextos onde se edificam suas instituições” (MACEDO, 200, p.151).

O pesquisador, envolvido no campo, tem a oportunidade de perceber o
cotidiano das práticas, as contradições reais que o ambiente escolar apresenta, sendo
uma oportunidade de interferir na realidade, a partir da observação detalhada do que
o objeto mostra. Desse modo, conforme Ludke e André (1994), quando associada
com outras técnicas, a observação ocupa um lugar privilegiado nas pesquisas
qualitativas, uma vez que imprime uma natureza seletiva, conduzindo quem está
atento a perceber os diversos contextos sociais e históricos. Para tanto, é necessário
planejar o que será observado, fazer uma seleção atenta e cuidadosa. “A observação
ajuda muito o pesquisador e a sua maior vantagem está relacionada com a
possibilidade de se obter a informação na ocorrência espontânea do fato”. (QUEIROZ
et al., 2007 p. 278). Nessa perspectiva, a organização do processo de observação,
com imersão no campo de pesquisa, permite um conhecimento mais autêntico das
realidades, como também propicia uma melhor compreensão e interpretação dos
dados.
Como já foi dito, o ingresso no campo de pesquisa se deu de forma presencial,
duas semanas antes do decreto nº 343, de 17 de março de 2020, publicado pelo
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Ministério da Educação no Diário Oficial de 18 de março, que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a
situação de pandemia do Novo Coronavírus –COVID-19. Nessas duas semanas foram
observadas as ações dos professores na produção de narrativas de HQs digitais para
compreensão do lugar que ocupam o desenvolvimento de letramentos de reexistência
nessas atividades que os professores realizam com seus alunos.
Inicialmente, em uma reunião com a gestão escolar, coordenadoras e
professores, apresentamos a proposta de pesquisa, a intenção de desenvolvimento
na unidade escolar. Esse processo que se configura como incentivo à produção de
HQs digitais, já é desenvolvido por um grupo de professores do Ensino Médio do qual
a pesquisadora faz parte. Esses professores manifestaram o desejo de potencializar
suas práticas pedagógicas realizando ações autorais com narrativas de HQs digitais,
visando aos letramentos de reexistência. Sendo assim, foram convidados cinco
professores de diferentes áreas do conhecimento da unidade escolar, que já
experimentavam ações autorais com as tecnologias, em suas práticas pedagógicas.
Como pesquisadora e professora do locus desta pesquisa, no período de
outubro a dezembro, correspondendo à terceira unidade do ano letivo de 2019, ano
anterior ao ingresso no lócus de pesquisa, no Colégio Estadual Bolivar Santana
produzimos narrativas de HQs digitais envolvendo os professores de Língua
Portuguesa, História, Biologia e Química, alguns dos quais foram colaboradores desta
pesquisa. Sendo assim, realizamos oficinas de produção de HQs as quais
antecederam o trabalho de campo desta pesquisa e, a propósito, se constituíram no
mote para este estudo. O que foi desenvolvido no campo do ensino aqui é proposto
como temática de pesquisa científica, na intenção de fazer dialogar ensino, pesquisa
e formação docente.
Nesse contexto, os professores desenvolveram um trabalho colaborativo na
produção de HQs digitais com seus alunos da segunda série do Ensino Médio, com o
objetivo de construir conhecimento em diversas áreas e também oportunizar o
empoderamento dos estudantes, pois as narrativas propiciaram a valorização social,
histórica, racial e cultural da população afro-brasileira. Nesse processo foram
realizadas três oficinas. A primeira oficina teve como objetivos: identificar a concepção
e o uso que os professores envolvidos faziam das tecnologias digitais no cotidiano da
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sala de aula; discutir o processo de construção das HQs digitais e auxiliar na produção
dos roteiros das narrativas, contemplando alguns conteúdos das disciplinas dos
sujeitos envolvidos, como a cinética química no preparo de alguns alimentos. Além
disso, julgamos relevante visibilizar os alimentos, dentre eles, o acarajé, que fazem
parte da cultura afro-brasileira, bairros periféricos como a Liberdade e Sussuarana e
conhecimentos da população negra que foram apagados pelos cânones da literatura
escolar.
Na segunda oficina, os professores apresentaram os roteiros em slides a partir
dos próprios dispositivos móveis. No desenvolvimento da oficina, um dos professores
envolvidos sugeriu aplicativos que poderiam auxiliar na produção das HQs. Nesse
contexto a “[...] criação compartilhada e descoberta de dois ou mais indivíduos com
habilidades complementares interagindo para criar um entendimento partilhado, que
nenhum deles tinha possuído antes ou poderia ter conhecido por si só.” (SOUZA,
2012, p. 29), oportuniza uma aprendizagem significativa. Nessa perspectiva, o
processo de construção das narrativas de HQs deu-se a partir dos dispositivos móveis
dos docentes com o uso do aplicativo PicsArt10.
Na terceira oficina, os professores desenvolveram a etapa das fotografias, se
inspirando em seus alunos para construção dos personagens das HQs digitais. Dessa
maneira, os docentes preocuparam-se com os trajes, as cores, os acessórios e roupas
usadas para marcar e valorizar a cultura africana, assim como as expressões faciais
durante o registro das imagens, uma vez que as HQs digitais foram montadas no
Power Point e existia um cuidado no posicionamento dos balões. Nesse sentido, para
que a montagem das fotos estivesse alinhada aos roteiros, os professores utilizaram
imagens do Google Imagens11 para ambientar os diálogos e cenários planejados. Para
finalizar, inseriram os balões das falas e aplicaram efeitos para transformar as fotos
em desenhos, a partir da utilização do aplicativo PicsArt, que foi baixado nos
10

PicsArt é um aplicativo para transformar foto em desenho ou simplesmente para aplicar efeitos
bonitos, alterar o brilho, o contraste ou quaisquer outras características da imagem. Disponível para
Android e iOS, ele também permite aplicar camadas de efeitos, que podem adicionar texturas às
imagens, mudar o fundo e fazer outras alterações na foto.
11

O Google Imagens é um serviço de pesquisa de propriedade do Google que permite aos usuários
pesquisar por conteúdo de imagem na World Wide Web. Foi introduzido em 12 de julho de 2001 devido
a uma demanda por fotos do vestido verde Versace de Jennifer Lopez que a pesquisa regular do
Google não conseguiu lidar. Em 2011, foi adicionada a funcionalidade de pesquisa reversa de imagens.
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dispositivos móveis dos professores como é possível observar na figura 1, figura 2 e
figura 3 (anexo I, II e III).
Na apresentação das produções, os professores usaram o laboratório de
biologia da unidade escolar, que possui um projetor de multimídia, para socializar o
trabalho com as narrativas de HQs digitais. O conteúdo dessas narrativas tratava de
práticas sociais em constantes transformações, tendo como centralidade as
discussões em torno de temáticas como diversidade, inclusão, igualdade, justiça e
reparação social, enfatizando mudança na prática docente, com possibilidades dos
usos das tecnologias digitais para a construção de referências identitárias afirmativas
e o fortalecimento de pedagogias e práticas antirracistas e opressoras.
Puxando o fio dessa meada, que se teceu para a costura de três oficinas, em
março de 2020, iniciamos os trabalhos no campo ainda de forma presencial, com os
sujeitos desta pesquisa, em uma reunião de Atividade Complementar (AC),
acompanhei a construção das primeiras ações dos projetos que seriam desenvolvidos
durante o ano letivo. Nessa dinâmica de observação, fui percebendo que cinco
professores de diferentes áreas do conhecimento relatavam algumas experiências em
sala de aula e davam como sugestão projetos que envolviam o uso pedagógico das
tecnologias digitais. Esses cinco professores se dispuseram a participar das
entrevistas e das sessões reflexivas para discutir as ações autorais na formação
docente e a produção colaborativa das narrativas de HQs digitais como letramentos
de reexistência.
A Observação Participante no locus revelou os colaboradores desta pesquisa
e proporcionou reunir informações como características pessoais de cada sujeito, em
relação à idade e o tempo de exercício da docência, e, especialmente, a compreensão
de como os sujeitos colaboradores desenvolvem suas práticas pedagógicas. Logo em
seguida, as aulas presenciais foram suspensas pelo motivo já mencionado aqui, e
demos início às atividades remotas, na Plataforma Google Classroom. Nesse
contexto, fizemos as entrevistas semiestruturadas a partir dessa plataforma e do
Google meet, que também são utilizadas pelos colaboradores da pesquisa para
realização das aulas remotas com seus alunos.
As entrevistas semiestruturadas aconteceram nos encontros de AC (Atividade
Complementar) realizados, a partir das plataformas digitais já mencionadas. Foram
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utilizadas para traçar os perfis pessoal e profissional dos colaboradores, para
conhecer as práticas que envolvem uso das tecnologias digitais em sala de aula e
para dialogar sobre a formação docente no contexto das tecnologias digitais, bem
como sobre os letramentos de reexistência: concepção, qual o lugar desses
letramentos na sala de aula, como concretizá-los a partir do uso pedagógico das HQs
digitais.
Segundo Macedo (2010, p.105), as entrevistas semiestruturadas constitui-se
[...] de um encontro, ou de uma série de encontros face a face entre
um pesquisador e atores, visando à compreensão das perspectivas
que as pessoas entrevistadas têm sobre sua vida, suas experiências,
sobre as instituições a que pertencem e sobre suas realizações,
expressas em sua linguagem própria.

Para atender a questão norteadora e os objetivos desta pesquisa, iniciamos as
entrevistas semiestruturadas no mês de outubro de 2020, visando compreender como
professores do Ensino Médio, em formação, podem potencializar suas práticas
pedagógicas realizando ações autorais com narrativas de HQs digitais, visando aos
letramentos de reexistência. Sendo assim, a entrevista, no processo de construção
dos dados, “permite correções, esclarecimentos e adaptações que a torna
sobremaneira

eficaz

na

obtenção

das

informações

desejadas”.

(LÜDKE;

ANDRÉ,1994, p. 34).
A partir da entrevista, o pesquisador procura ressignificar o que os
colaboradores mostram ao falar ou mesmo no silenciar, durante a reflexão da prática,
nas expressões faciais, nos argumentos que usam para fundamentar os
posicionamentos a respeito dos temas em debate. Tais entrevistas, que se
desenvolveram, por meio das plataformas Google Classroom e Google Meet foram
baseadas no diálogo, empatia e respeito aos colaboradores. Dessa maneira, por
solicitação dos professores, a continuidade dessa ação de campo que estava
programada para o mês de novembro foi adiada para o mês de abril de 2021, devido
ao decreto nº 20.085 de 29 de outubro de 2020, que determinou que os integrantes
das carreiras do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da
Bahia fruíssem férias coletivas.
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2.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Alicerçada nos estudos de Moraes e Galiazzi (2016), a análise textual discursiva
(ATD) foi utilizada nesta pesquisa como metodologia de análise e interpretação das
informações construídas no campo empírico. A opção por essa metodologia de
análise e de interpretação das informações construídas no campo empírico se justifica
pelo fato de que essa metodologia nos possibilita ampliar a discussão sobre o objeto
de estudo, num processo analítico em que o pesquisador, assumindo-se como
intérprete e autor, pode produzir significados a partir das diferentes vozes dos sujeitos
colaboradores.
Estruturada em três etapas, a Análise Textual Discursiva visa, inicialmente, à
desmontagem dos textos, seu exame nos mínimos detalhes (unitarização). Em
seguida, desenvolve-se a organização de relações entre cada unidade, procurandose a identidade entre elas (categorização), para, depois, captar o que emerge da
totalidade do texto, em direção a uma nova compreensão desse todo
(interpretação/comunicação). De acordo com Sousa e Galiazzi (2016, p. 50):
A unitarização e a categorização não são processos lineares e
sequenciais a serem cumpridos, mas passos que possibilitam a
ampliação do fenômeno investigativo à medida que vão constituindo o
metatexto, a expressão linguística compreensiva do fenômeno que se
investiga.

Dessa maneira, a ATD exige do pesquisador um olhar cuidadoso e minucioso
na interpretação das informações, com o intuito de que nada de importante seja
desprezado. Nessa dinâmica, fazer pesquisa sob a ótica da ATD ultrapassa os
recortes ou divisões das unidades de análise, da síntese das informações da pesquisa
ou elaboração de metatextos descritivos.
Segundo Moraes e Galiazzi (2006, p.119)
[...] análise textual discursiva exige reconstrução dos entendimentos
de ciência, superando paradigmas e solicitando construção de
caminhos próprios de pesquisa. Isso implica em uma dialética entre
insegurança e satisfação, entre prazer e angústia, exigindo aprender
a lidar com a insegurança ao longo da pesquisa.
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Trata-se de um processo complexo e sistemático que exige uma dinâmica
intensa de teorização, interpretação e produção de argumentos, objetivando a
construção de novas teorias.
Tomando como alicerce a ATD, as categorias iniciais deste estudo – a
formação de professor para práticas pedagógicas no contexto das tecnologias digitais;
autoria docente e o uso pedagógico das narrativas de HQs digitais; o fazer docente
colaborativo; e letramentos de reexistência –, ancoradas na questão e nos objetivos
de pesquisa, ao serem unitarizadas resultaram nas seguintes categorias:
Tecnologias digitais no processo formativo como potencialidade para
novas práticas pedagógicas;
Prática pedagógica e formação de professor para os letramentos de
reexistência;
Formação docente e letramentos de reexistência, no contexto das HQs
digitais.
Tomando-se por base essas categorias finais organizamos o planejamento das
sessões reflexivas, assim como as entrevistas semiestruturadas. Os diálogos e
reflexões com os partícipes colaboradores desta pesquisa foram fundamentados nas
teorias que alicerçaram todo o estudo.
A partir da interação com os professores colaboradores, emergiram outras
perspectivas, as categorias intermediarias que, ao dialogarem com as categorias
iniciais, geraram as categorias finais, que compreendem a construção colaborativa
deste estudo: 1. Desafios dos professores do Ensino Médio frente ao Ensino Remoto
Emergencial no contexto das tecnologias digitais; 2. Letramentos e letramentos de
reexistência: possibilidades no Ensino Médio; 3. As potencialidades da produção de
narrativas de HQs digitais para uma prática pedagógica que envolva a diversidade.
Quadro 1 - Definição das categorias: o movimento entre a unitarização e a categorização

Categorias Iniciais

Categorias Intermediárias

Categorias Finais

Tecnologias digitais no
processo formativo como
potencialidade para novas
práticas pedagógicas

Tecnologias digitais e ação
colaborativa;
Tecnologias digitais e ensino
remoto em contexto de
pandemia.

Desafios dos
professores
do Ensino Médio
no contexto das
tecnologias digitais
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Prática pedagógica e
formação de professor
para os letramentos de
reexistência.

Saberes docente e formação
de professor.

Formação docente e
letramentos de
reexistência no contexto
das HQs digitais

O uso interfaces digitais na
construção de narrativas de
HQs digitais na formação
docente;
Formação docente e prática
pedagógica com foco nas
relações étnico-raciais.

Prática pedagógica e
letramentos de reexistência;

Letramentos e
letramentos de
reexistência: vivências e
saberes no Ensino
Médio

Potencialidades da
produção de narrativas
de HQs digitais para
uma prática pedagógica
que envolva a
diversidade.

Fonte: Elaborado pela autora.

Esse processo de categorização norteou a direção dos metatextos que
expressam a análise e interpretação dos dados construídos de forma colaborativa, no
campo da pesquisa. O caminhar desta pesquisa para a construção colaborativa de
conhecimento foi uma ação permeada de partilhas e de acolhimento aos partícipes
deste estudo, visando a ações teórico-práticas que tornem possível transpor desafios
relacionados a desigualdades e opressões históricas, como os conflitos oriundos das
relações étnico-raciais, que circundam o ambiente escolar cotidianamente,
compreendendo que a escola que prioriza aprendizagens colaborativas oportuniza
novas concepções e novas práticas na direção de uma educação integradora e
diversa.
2.4 OS SUJEITOS DA PESQUISA: EM FORM(AÇÃO):
Na formação permanente dos professores, o
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre
a prática. É pensando criticamente a prática de hoje
ou de ontem que se pode melhorar a próxima
prática. (FREIRE, 1996, p. 43).

Os sujeitos partícipes deste estudo são professores do Colégio Estadual
Bolivar Santana que interagem com diversas interfaces digitais e que experienciam a
construção de narrativas digitais. Professores que fazem uso das TD no seu cotidiano,
como também vêm atribuindo sentido ao uso dos aplicativos, das redes sociais, das
HQs digitais, dos jogos nas suas práticas pedagógicas, em uma relação dialógica e
colaborativa com seus pares, estabelecendo uma troca de saberes coparticipativa.
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Ancorados na vontade e necessidade coletiva de formação, os sujeitos
escolhidos para participar desta pesquisa são 05 (cinco) professores que atuam nas
áreas de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas
Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Matemática e suas
Tecnologias. Profissionais que experienciam produções de narrativas de HQs digitais
com os alunos, a partir das Tecnologias Digitais Móveis e que se colocaram à
disposição, nos encontros de Atividade Complementar (AC).
Para compreendermos os sujeitos desta pesquisa e o papel de cada um deles
neste estudo, mediante autorização e a partir das entrevistas semiestruturas,
traçamos os perfis pessoais e profissionais dos colaboradores. Entretanto, tendo em
vista a necessidade de preservar a identidade dos sujeitos envolvidos, num processo
de colaboração, os partícipes são identificados por nomes de super-heróis e heroínas
das Histórias em Quadrinhos. A sugestão surgiu de um dos sujeitos que se auto
identifica como um nerd12 e justificou ter muita relação com o objeto desta pesquisa.
Os demais sujeitos se sentiram animados e concordaram com a sugestão.
Os super-heróis e heroínas escolhidos estabelecem uma relação com o perfil
de cada sujeito. Dessa maneira, apresentamos os perfis dos professores:
Quadro 02: Perfil dos participantes desta pesquisa

Nezhno é um docente graduado em Letras Vernáculas, 51 anos, 26 de
atuação no ensino, e possui 40h de carga horária, distribuídas entre duas escolas
públicas.

12

Nerd é um conceito sociológico moderno que, por vezes, é descrito como uma tribo urbana, muito
embora possua características gerais mais imprecisas do que a maioria delas, e embora também não
preceda à autoidentificação. Em termos gerais, o nerd é uma pessoa vista como
excessivamente intelectual, obsessiva por assuntos que a maioria das pessoas não se interessa, e com
falta de habilidades sociais[2] fora do meio nerd. Tal pessoa pode gastar quantidades excessivas de
tempo em atividades impopulares, pouco conhecidas ou não, que geralmente são altamente técnicas,
complexas, abstratas ou relacionadas a livros filmes e séries de ficção ou fantasia.
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Spawn é um docente graduado em Letras Vernáculas, no entanto,
atua como professor de Inglês; tem 36 anos, 12 anos de atuação no ensino, e tem
40h de carga horária.

Tempestade é uma docente graduada em Ciências Biológicas, tem
53 anos, 18 anos de atuação no ensino, possui carga horária de 40h semanais,
distribuídas entre duas escolas públicas.

Okoyé é uma docente graduada em Matemática, com mestrado em
Educação de Jovens e Adultos, tem 49 anos, 20 de atuação no ensino, e tem
carga horária de 40hsemanais.

Ladyhawk é uma docente graduada em Ciências Sociais, possui
mestrado na área de educação, tem 40 anos, 14 anos de atuação no ensino, e
possui uma carga horária de 40h semanais.
Fonte: Produzido pela autora

Partindo da perspectiva de se pensar a escola como um espaço para
construção de saberes, em que a prática docente se dá em ações colaborativas, onde
se estabelecem redes coletivas de trabalho, a fim de situar a relação entre esses
sujeitos colaboradores, pesquisador e objeto desta pesquisa, contextualizaremos o
locus em que este estudo se desenvolverá.
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2.5 O LOCUS DA PESQUISA
O locus desta pesquisa, onde iniciamos os trabalhos de forma presencial, é um
Colégio Bolivar Santana, da Rede Estadual de Ensino, situado no Centro
Administrativo da Bahia13(CAB), na cidade de Salvador, conforme anexos IV e V. Essa
unidade escolar pertence a um dos Núcleos Territoriais de Educação, o NTE – 26.
Após o decreto referente ao distanciamento social já mencionado, passamos a
usar a mesma plataforma que a escola adotou para estabelecer a relação entre
professores e alunos e desenvolver as atividades pedagógicas: as plataformas Google
Classroom e Google Meet.
Atualmente, o Colégio Bolivar Santana tem alunos de, pelo menos, quatro
bairros da cidade; entretanto, a maioria deles é proveniente do bairro de Sussuarana,
território que fazia parte do Quilombo do Cabula no século XIX.
Para compreendermos essa questão territorial, é necessário nos afastarmos da
construção semiótica produzida espaços escolares acerca dos Quilombos como local
de valor menor, em que sua população era formada por negros e negras fugidas dos
engenhos. Definir quilombo por generalizações é uma problemática discutida por
Nascimento (1976, p. 73) que esclarece:
A ordem oficial, repressão, é que chamou isso de quilombo, que é um
nome negro e que significa união. Então, no momento em que o negro
se unifica, se agrega, ele está sempre formando um quilombo, está
eternamente formando um quilombo, o nome em africano é união.

13

O Centro Administrativo da Bahia, mais conhecido pelo acrônimo CAB, é um complexo público no
qual está localizada parte considerável das secretarias e órgãos do Governo do estado da Bahia. Entre
os órgãos instalados no CAB estão a Assembleia Legislativa, o TRE-BA, o Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia e a Secretaria de Turismo.
Foi implantado no primeiro governo de Antônio Carlos Magalhães, em 1972. Muitos dos edifícios, como
os das secretarias, o Centro de Exposições do CAB (1974) e a Igreja do CAB (1975) foram projetados
pelo arquiteto João Filgueiras Lima. O traçado viário é de autoria de Lúcio Costa.
As primeiras secretarias a se instalarem no CAB foram a Secretaria do Planejamento, Ciência e
Tecnologia e a Secretaria da Fazenda. A implantação do CAB resultou num vigoroso vetor de
desenvolvimento da Cidade do Salvador.
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Essa união característica dos quilombos, trazida por Nascimento, constitui uma
reexistência histórica e social presente nos bairros periféricos, como Sussuarana, que
preserva a memória de união e coletividade dos ancestrais.
O bairro da Sussuarana, bairro onde fica situado o Colégio e residem a maioria
das(os) estudantes, fica localizado na região que era compreendida como Quilombo
do Cabula. É importante salientar que o vocábulo Cabula/kimbula, segundo Castro
(2001, p. 57), é uma palavra de origem bantu da Língua Quicongo. Esse vocábulo tem
sentido simbólico litúrgico da comunidade africana congo-angola e quer dizer “Lugar
de afastamento dos males” (idem). Pesquisas comprovam que os bantos, foram os
povos africanos mais antigos a chegarem em terra brasileira, originários, em sua
maioria do Congo e da Angola. Dessa maneira, na tentativa de afastamento dos males
da escravidão, no início do século XIX, africanas(os) e negras (s) brasileiras(os) de
origem bantu fundaram e nomearam o Quilombo do Cabula, que, atualmente,
compreende os bairros do Cabula, Engomadeira, Beiru, São Gonçalo, Saboeiro, Mata
Escura, Jardim Santo Inácio, Arraial do Retiro, Sussuarana, Pernambués, Narandiba,
Doron, Resgate, Estrada das Barreiras e Arenoso. Não atoa a cultura, resistência e
rexistência negra sejam coletivamente organizadas e expressivas nesses bairros.
Nesse contexto, a perspectiva das autoras é afastar a imagem estigmatizada
de inferioridade que a historiografia canônica apresenta acerca dos quilombos, assim
como as HQs produzidas pelo quadrinista D’Salete (2017), que apresenta a história
do Quilombo dos Palmares sob a ótica da cultura africana e indígena. Esses diversos
olhares podem contribuir para desconstrução de estereótipos e humanizar os
personagens que contribuíram para a constituição dos quilombos como espaços em
que havia guerras, mas também dança, filosofia, religiosidade; assim como acontece
atualmente nas periferias que se constituem em locais de movimentação cultural, com
espaços construídos pela comunidade para encontros de slam, brek e hip-hop. Locais
em que a diversidade propicia uma rica relação de saberes e fazeres, propiciando
novas práticas pedagógicas no ambiente escolar.
Será a partir desse contexto que falaremos. Ainda que as circunstâncias do
exercício docente dos sujeitos, os tenham colocado frente a um cenário pandêmico,
percebemos, na interação virtual, um campo fértil ao desenvolvimento de estudos e
pesquisas. Esta pesquisa, que começou a se desenvolver em um locus presencial,
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sofreu mudanças para a continuação dos trabalhos de campo no espaço virtual, o
espaço de atuação dos professores, para pôr em prática o ensino remoto.
Entendemos que a escola e as opções que ela tem feito para continuar de modo
remoto seu trabalho, são lugares que possibilitam a relação e o diálogo, a interação.
Nessa escola encontramos apoio à pesquisa, pois há a compreensão dos professores
e da equipe gestora da necessidade de formação continuada e em exercício para o
uso das tecnologias digitais no contexto escolar.
2.5.1. O histórico da instituição
O CEBS se originou a partir da criação do Centro de Educação Integrada Ieda
Barradas Carneiro, que funcionava no atual prédio da Fundação Luís Eduardo
Magalhães, na3ª Avenida do CAB, hoje ligada à Secretaria de Administração do
Estado da Bahia (SAEB). O Centro de Educação Integrada tinha como finalidade
atender aos filhos de funcionários públicos que trabalhavam no CAB.
Tal Centro foi construído com grande generosidade de espaço e equipamentos,
pois possuía quadra de esportes poliesportiva, piscina semiolímpica, sala especial
para aulas de balé música, salas-ambiente, climatização em todas as salas,
corredores amplos, espaços externos amplos e cuidadosamente planejados e
ajardinados, refeitório e um excelente auditório, para as atividades e cerimônias
escolares.
Figura 6: Fachada da escola
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Fonte: Extraído do Google imagens14

A eleição de um novo governo trouxe enormes alterações nesse cenário, visto
que a nova administração tomou a resolução de dar outra destinação a tais
instalações, que hoje abriga a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, voltada para a
realização dos mais diversos eventos de interesse do Executivo Estadual. O Centro
de Educação foi extinto, e os alunos ali matriculados foram transferidos para um novo
prédio escolar. Esse, bem menor, em termos deespaço (menos da metade do terreno
do outro), menor número de salas de aula, nenhuma climatizada, e nenhuma
destinação a atividades especiais como canto, arte, muito menos um auditório,
instalações mais modestas —, pois foi construído à base de pré-moldados. As novas
instalações foram alocadas do outro lado da mesma avenida, a apenas uns 150
metros de distância da anterior, mais próximo da Av. Luiz Viana Filho (Paralela).
Figura 7: Planta baixa da área interna da escola

Fonte: Dado fornecido pela direção da escola

Criou-se, assim, a Escola Democrática de 1° Grau Bolívar Santana
(Portaria1696/SEC/BA

DOE

16

e

19/03/1989)

—

não

mais

destinada

preferencialmente aos filhos de funcionários públicos lotados no CAB —, que

14

Disponível em:
https://www.google.com/search?q=fachada+do+colegio+bolivar+Santana&sxsrf=ALeKk02Qmh7AZM2
Sn44fax8Wkp7EA_wRXQ:1607614393474&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi136m3sPt
AhUHILkGHeUFCwUQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1366&bih=568#imgrc=L6eECtSX7b6ThM. Acesso
em: 10 dez. 2020.
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inicialmente oferecia as modalidades de Ensino de 1° Grau, Nível I (1ª a 4ª séries) e
Nível II (5ª a 8ª séries), atual Ensino Fundamental.
O Ensino de 2º grau (atual Ensino Médio) passou a ser oferecido em 2002,
alterando-se a denominação para Colégio Estadual Bolívar Santana (CEBS). Vale
lembrar que a localização do CEBS na área do CAB é, por si, de enorme relevância
para a compreensão das condições e processos sociais que o caracterizam, aos quais
se acrescentam, para melhor entendimento, as informações a seguir.
O CAB foi criado em meados de 1970, com a finalidade estrita de concentrar
todas as instituições do Serviço Público da Bahia — Executivo, Legislativo e Judiciário
—, que funcionavam espalhadas em diversos pontos do centro de Salvador.
Escolheu-se, para o funcionamento do CAB, uma área às margens da recém-aberta
(na época) Avenida Paralela— nome pelo qual ainda é mais conhecida a atual Avenida
Luiz Viana Filho —, que se estende das imediações da Estação Rodoviária às
proximidades do aeroporto.
A área escolhida fica, portanto, a cerca de 25km de distância Centro Histórico
(Pelourinho), ou das tradicionais áreas comerciais e financeiras de Salvador, como a
Cidade Baixa, o Campo Grande, a Avenida Sete e adjacências.

2.5.2 Estrutura Organizacional
Atualmente, a estrutura organizacional do colégio é formada por uma equipe
gestora com três (03) membros: uma (01) diretora e dois (02) vice-diretores; a
coordenação é constituída de três (03) coordenadoras; o corpo docente é constituído
por cinquenta e dois (52) professores: dezessete (17) que atuam na área de
Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, dez (10) que atuam na área de Ciências da
natureza e suas Tecnologias, quinze (15) que atuam na área de Ciências Humanas e
suas Tecnologias e dez (10) que atuam na área de Matemática e suas Tecnologias.
A gestão da escolar, coordenadoras e professores preocupam-se em valorizar
as produções culturais dos bairros que circundam o Colégio, estabelecendo parcerias
que possibilitam o acesso dos estudantes a projetos educacionais, para além do
ambiente escolar. Os alunos se destacam em projetos que envolvem diferentes
linguagens artísticas promovidos pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia,
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como também promovem projetos autorais, contribuindo para uma transformação
cultural e social da comunidade escolar e local.

3 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E AS NARRATIVAS DE HQs NA FORMAÇÃO DO
PROFESSOR: CAMINHOS PARA OS LETRAMENTOS DE REEXISTÊNCIA COMO
AÇÕES AUTORAIS
Todas as manhãs junto ao nascente dia
ouço a minha voz-banzo,
âncora dos navios de nossa memória.
E acredito, acredito sim
que os nossos sonhos protegidos
pelos lençóis da noite
ao se abrirem um a um
no varal de um novo tempo
escorrem as nossas lágrimas
fertilizando toda a terra
onde negras sementes resistem reamanhecendo
esperanças em nós. (EVARISTO, 2008, p. 13).

O presente capítulo apresenta as bases teóricas que fundamentam esta
pesquisa. A discussão que encaminhamos tem por objetivo, fundamentar
teoricamente este estudo, apontando para o que, de fato, esta pesquisa motiva: a
formação continuada e em serviço de professores, visando à construção de narrativas
de HQs digitais como letramentos de reexistência com professores do Ensino Médio.
Começamos com uma epígrafe que traz versos de Conceição Evaristo, convidandonos a enxergar um varal “de um novo tempo”. Esse novo tempo é tecido de
letramentos, de diversas linguagens e culturas.
A formação do professor, nesse cenário, precisa ser pensada de modo que lhe
dê condições de transformar sua prática em libertação e não em servidão dos homens,
para que eles reexistam e não desistam da luta por um mundo mais ético, mais
humano. Uma formação que estabeleça uma ótica mais plural, que mostre a
existência e reexistência de culturas como as africanas e afro-brasileiras, que se
conectam com outras culturas, que visibilize a população negra promovendo
reflexões, deslocando para uma representação não estereotipada do negro, que, por
muitos anos, foi narrado no imaginário social e nos livros didáticos. Segundo Silva
(2019, p.59),
O homem negro também é ilustrado e descrito apenas como
trabalhador braçal do campo e da cidade. Dessa forma, o livro didático
omite toda a contribuição econômica e a diversidade de papéis de
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funções e papéis desempenhados pelo homem negro no Brasil, desde
a sua chegada até os dias atuais.

A propagação dessas ideias estigmatizantes e discriminatórias normaliza e
naturaliza as realidades do cotidiano – como o trabalho braçal e escravo imposto a
população negra no Brasil. Assim, a negação dessas perspectivas perpassa pela
construção e visibilização das narrativas produzidas pela população negra, que
descortinem as realidades produzidas pelas hierarquizações raciais e sociais.
É nesse sentido que consideramos as HQs como gênero potencial para
transformação das relações étnico-raciais, por constituírem um sistema narrativo
formado por dois códigos de signos gráficos; isto é, as imagens produzidas pelo
desenho e a linguagem escrita (GAGNIN, 1975, p. 16), a partir das quais o professor
poderá desenvolver novas e múltiplas maneiras possíveis de construção de narrativas
que atendam às necessidades singulares e reais de seus alunos.
Compreendemos a formação dos professores, visando ao trabalho com HQs
digitais, poderá desencadear o desenvolvimento de processos de letramentos de
reexistência e potencialização de práticas pedagógicas na sala de aula. Práticas que
rompam com situações impostas e coloniais, podem contribuir para com a afirmação
identitária dos estudantes e olhares positivos sobre si e sua comunidade, pois,
conforme Hall (2009), o acesso aos conteúdos de emancipação nos insere em
sistemas de significação e representação cultural múltiplas. Mas para isso, a escola
necessitará aderir a processos contemporâneos e reformulações das interações
sociais, legitimando a diversidade e contribuindo para a desconstrução das
desigualdades e discriminações raciais.
Sendo assim, a partir de movimentos constantes de diálogos com vivências e
reflexões que alteram a nossa maneira de enxergar o mundo, as práticas docentes
poderão assumir novas configurações, ser ressignificadas. Como docentes da
Educação Básica, somos desafiados a pensar novas concepções de ensino em um
contexto de tecnologias digitais.
Grandes mudanças foram vivenciadas nas últimas décadas e torna-se
imperioso repensar a educação nos seus paradigmas (MARQUES, 2000). Dessa
maneira, refletir a respeito das vertentes que a envolve, na busca de questionar e
responder aos desafios que são colocados pela sociedade atual é fundamental.
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Contudo, para que consigamos impulsionar discussões sobre a educação na
contemporaneidade é imprescindível que elucidemos o que estamos denominando de
contemporâneo.

[...] o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o
escuro do presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele
que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformálo e de colocá-lo em relação com os outros tempos, de nele ler de
modo inédito a história) de "citá-la" segundo uma necessidade que
não provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma
exigência à qual ele não pode responder. É como se aquela
invisível luz, que é o escuro do presente, projetasse a sua sombra
sobre o passado, e este, tocado por esse facho de sombra,
adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora.
(AGAMBEN, 2009, p. 72).

Sendo assim, o contemporâneo não necessariamente precisa viver a partir dos
encantos e seduções do seu tempo, e sim compreender que as luzes que o circunda,
muito bem colocada por Agabem, em um ponto de escuridão o guia às complexidades
atuais. Portanto, ser contemporâneo não estabelece uma relação com o cronológico
dos tempos e períodos, porque se fosse dessa maneira a autonomia para refletir e
problematizar o tempo atual estaria comprometida.
Reforçando essa ideia, Santaella (2019, p.5) explica:
Não são poucos nem triviais os desafios que a contemporaneidade
apresenta ao ser humano, ou melhor a própria espécie biológica a
que pertencemos. De fato, os desafios são de larga escala e de alta
complexidade. Eles começam pela crise climática, com os riscos
expressos no Antropoceno, que JussiParikka (2014) chama muito
propriamente de “Antrobsceno”, o novo período geológico
resultante das pesadas marcas destrutivas que o ser humano foi
deixando sobre o planeta, sobretudo a partir da revolução industrial.
Atravancando a superação desse grave problema encontra-se a
lógica autorreprodutiva do capitalismo que C. S. Peirce, já no século
passado, profetizou como sendo a “era da ganância”.

Esse ser humano contemporâneo tem uma visão diferente em relação ao seu
tempo, e, a partir daí, entende que a complexidade e a subjetividade permitem que
cada sujeito seja do seu modo. Esse entendimento nos conduz a pensar que há
diversos desafios relacionando o tempo da vida individual e coletiva, já que nos
relacionamos o tempo todo com o outro, em uma sociedade com pessoas diversas.
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Silva (2018) dialogando com Agabem (2009) acerca do contemporâneo diz que
é preciso abandonar a relação em que contemporaneidade está exclusivamente
relativa ao temporal. Dessa maneira, propõe alargar a ideia de contemporaneidade,
incluindo nela produções feitas a partir das periferias. A autora tensiona essa ideia
argumentando que
[...] o alargamento da noção de contemporâneo para abarcar as
produções das periferias não pode compactuar, apenas, com a noção
de tempo proposta por Agabem, pois diversas obras produzidas nos
territórios periféricos e que buscam performar seus sistemas
simbólicos específicos, teriam sua potência semiótica e informativa de
produção de subjetividades e sentidos bastante reduzidas, quando
não interditadas. (SILVA, 2018, p. 44).

Nessa

perspectiva,

a

sociedade

contemporânea,

para

além

do

desenvolvimento das inovações tecnológicas que têm transformado, cotidianamente,
a maneira de se relacionar e conviver, necessita visibilizar a diversidade que não é
considerada pelos centros hegemônicos. A produção periférica “deve ser acolhida por
um repertório crítico epistemicamente múltiplo e territorializado” (SILVA, 2018, p. 50),
o que corrobora a urgência de se pensar os letramentos de reexistência na formação
docente, reconhecendo-se, nessas práticas sociais, uma oportunidade para contribuir
no processo de ensino e aprendizagem comprometidos com as necessidades e
transformações sociais.
Sendo assim, o ambiente escolar e os docentes precisam fazer uso das
tecnologias digitais, para além do uso pessoal. Segundo Lévy (1993), a tecnologia
sempre mediou a relação do homem com o conhecimento. E a escola não pode
desconsiderar essas práticas sociais contemporâneas. Nessa perspectiva, processos
formativos autorais por meio dos gêneros digitais estreitam a relação dos professores
com a realidade em que estão inseridos, ampliando suas discussões e concepções
acerca dos letramentos, tecnologias e multiletramentos.
Portanto, abordaremos a importância da formação do professor em contexto de
tecnologias digitais, em que práticas pedagógicas mediadas por estas potencializam
a construção colaborativa do conhecimento entre os pares e com os alunos, levando
em consideração que a formação continuada dos docentes necessitará de um
planejamento em colaboração com os professores e não para os professores,
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considerando-os autores da sua formação, a partir de ações dialógicas e
colaborativas.

3.1 FORMAÇÃO DE PROFESSOR PARA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO
CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Neste estudo, quando buscamos compreender as ações autorais dos
professores do Ensino Médio, por meio de construção das narrativas de HQs digitais
como letramentos de reexistência, consideramos que a formação precisa ser
desenvolvida a partir de práticas colaborativas e dialógicas. Desse modo,
compreender e utilizar criativamente as potencialidades das tecnologias digitais
poderá oportunizar vivências didático-pedagógicas entre professores e seus pares,
em um processo de formação mútua e de desenvolvimento crítico e reflexivo.
Contudo, saber navegar no digital ou mesmo ser letrado digitalmente não é
apenas investigar e explorar as informações. Os usuários da tecnologia digital,
especialmente os professores, precisam ter a capacidade de realizar, criticamente,
ações que concorram para a democratização de saberes e mídias e contribuam para
a reflexão crítica “[...] sobre as suas reais necessidades, objetivos e possibilidades”.
(PRETTO, 1996, p. 253). Eles precisam se apropriar tanto da técnica, quanto saber
selecionar e gerir informações que os farão construir conhecimento; afinal, informação
de maneira isolada não produz conhecimento, para o exercício pleno da cidadania e
a relação professor e tecnologias digitais não pode se resumir ao nível da
instrumentalidade. Pretto (1996, p. 253) nos diz que:
Não se pode continuar a pensar que incorporar os novos recursos
da comunicação na educação seja uma garantia, pura e simples,
de que se está fazendo uma nova educação, uma nova escola, para
o futuro. Ao contrário, vimos que esta incorporação está se dando,
basicamente, como instrumentalidade, com uma pura e simples
introdução de novos elementos – ditos mais modernos – em velhas
práticas educativas. Precisamos, no entanto, de uma integração
mais efetiva entre a educação e a comunicação, e isso só se dará
se esses novos meios estiverem presentes como fundamento
dessa nova educação.

Nesse contexto, um grande desafio é possibilitar contextos formativos que
desafiem os professores a trabalhar com estudantes tão imersos na cultura digital.
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Mas esse é um processo formativo urgente e necessário, já que as tecnologias digitais
passam a exigir da instituição escola e do professor atender a novas e diversas
demandas que se apresentam. Dessa maneira, esta pesquisa tem como desafio
aproximar o professor do espaço digital para que ele construa práticas colaborativas
com seus pares, na produção de HQs digitais como letramentos de reexistência e de
resistência à seletividade social, à manipulação política e cultural, a homogeneização
dos desejos, gostos e crenças.
Entendemos que é de suma importância refletir com os educadores, criar
oportunidade de diálogos sobre como a produção autoral de narrativas de HQs digitais
poderá favorecer a superação da instrumentalidade das tecnologias no contexto da
formação continuada, estabelecendo, assim, uma nova cultura de mediação escolar.
Na compreensão de Alves et al. (2019, p.121),
[...] o processo de formação contínuo de professores é condição
sine qua non possibilitando não apenas a interação com as
tecnologias digitais e seus dispositivos, mas especialmente para
criar um espaço de reflexão vivo, interativo onde os docentes juntos
possam contribuir e atribuir sentidos para a mediação das
tecnologias nos processos de ensino aprendizagem. A participação
e a troca com a universidade é fundamental para permitir a troca
entre esses cenários de aprendizagem ressignificando inclusive o
processo de formação inicial dos licenciados que, no futuro, irão
para as escolas.

Levando em consideração a relevância da formação construída em práticas
colaborativas, responsivas, dialéticas e dialógicas, para além do contato com as
tecnologias digitais, entendemos que a construção da autoria e a troca de saberes
entre a Educação Básica e a universidade, a partir da formação continuada, devam
ser permanentes, não se restringindo a situações pontuais. É preciso que se crie um
espaço de reflexão vivo e interativo, onde os docentes juntos possam contribuir e
atribuir sentidos para a mediação das tecnologias nos processos de ensino
aprendizagem.
Tardif (2014) convoca para a necessidade de se proporcionar uma relação
entre os conhecimentos construídos pelas instituições formadoras e os saberes
adquiridos pelos próprios docentes, em suas práticas diárias. Segundo o autor,
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A formação contínua concentra-se nas necessidades e situações
vividas pelos práticos e diversifica suas formas: formação através dos
pares, formação sob medida, no ambiente de trabalho, integrada numa
atividade de pesquisa colaborativa, etc.

Na formação continuada de professores do Ensino Médio, é indispensável
considerar o cotidiano de atuação e as necessidades dos professores, já que não é
possível fazer mudanças educacionais sem considerar os docentes e suas culturas:
“[...] a formação a partir de dentro, na própria instituição ou no contexto próximo a ela,
onde se produzem as situações problemáticas que afetam o professorado”
(IMBERNÓN, 2009, p. 22), poderá promover reflexão a partir das dificuldades, das
lacunas da prática, criando caminhos para transformação social.
Sendo assim, no atual cenário, experienciar as novas interfaces digitais no
âmbito escolar, de forma a intensificar conhecimentos produzidos colaborativamente,
é oportunizar inovações que motivam e estabelecem a compreensão e o saber. Assim,
diante das diversas potencialidades apresentadas pelas tecnologias digitais
associadas à criatividade e à autoria para o uso pedagógico, planejar a formação
docente em um contexto dinâmico e dialógico é propiciar o desenvolvimento de
vivências e experiências entre os professores e seus pares, em um processo de
formação mútua e recíproca. Para Gatti (2020, p.17),
Pensar as práticas educacionais em contexto e em sua
dinamicidade demanda a superação de uma concepção
meramente simplista e técnica sobre o ensino, avançando para
uma compreensão da unidade teoria- ação-relação-percepçãosensibilidade situacional-processo de escolha-comunicaçõesmudanças/cristalizações. Elas podem envolver técnicas e
tecnologias, mas, dinamicamente, estas são colocadas em prática
com os sentidos do encaminhamento concreto das relações
estabelecidas entre docentes e alunos, implicando dialogia. As
técnicas e as tecnologias na sala de aula não falam por si,
necessitam de interpretação. Mediações subjetivas ou
intersubjetivas são efetivadas seja pelos estudantes, seja pelos
professores, quando em contato com esses objetos e suas funções.

Nessa perspectiva, compreendemos que o uso das tecnologias digitais na sala
de aula amplia e fornece numerosas ações aos sujeitos envolvidos que podem ir do
impresso ao digital. É partindo dessa relação entre as ações colaborativas e o projeto
enunciativo do texto, que contribui na construção do sentido, que está o centro da
nossa proposta da produção colaborativa de narrativas de HQs digitais como
letramentos de reexistência na formação docente, considerando a concepção e o uso
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que os professores fazem das tecnologias digitais no cotidiano da sala de aula do
Ensino Médio. Dessa maneira, este estudo tem potencial de envolver os
colaboradores no processo de construção autoral do conhecimento, em contexto de
formação.
3.2 LETRAMENTOS DE REEXISTÊNCIA: AÇÕES AUTORAIS, A PARTIR DAS HQs
NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR
Neste século, as identidades dos sujeitos assumem contornos mutáveis não
podendo mais ser consideradas fixas, imóveis ou inalteráveis. Não se pode mais
conceber o sujeito como um ser regular, inabalável. “as velhas identidades, que por
tanto tempo estabilizaram o mundo social” (Hall, 2006, p.7) funcionavam como um
apaziguador das relações sociais, abrandando os possíveis conflitos.
Assim, a chamada “crise de identidade" é vista como parte de um
processo mais amplo de mudança, que está deslocando as
estruturas e processos centrais das sociedades modernas e
abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma
ancoragem estável no mundo social. (HALL, 2006, p. 7, grifo do
autor).

Sendo a identidade uma construção social, ela é dialética, se desloca e
modifica a partir desse movimento de negação e afirmação sobre si e os outros. Nessa
dinâmica, ela se altera, transforma. E como fruto das narrativas coletivas, o seu
deslocamento esvazia e recria sentidos.
Nessa perspectiva, Gomes (1995, p. 40) evidencia que “a identidade não é
inata, ela se constrói em determinado contexto histórico e cultural”. Nessa
constituição, a relação das diferenças e das afinidades se processa em uma profunda
proporção social e política, como descreve a autora:
Ao mesmo tempo em que a busca da identidade por parte de um grupo
social evoca a diferença deste em relação à sociedade ou ao governo
ou a outro grupo e instituição, ela possui um processo de elaboração
e de efetivação de um coletivo que implica na tentativa de diminuição
das diferenças internas do próprio grupo e dos vários grupos que
formam, naquele momento de reivindicação, um único sujeito político
(GOMES, 1995, p. 40).

A compreensão da identidade, por essa perspectiva, nos leva a pensar no
movimento entre o eu e o outro, em que as individualidades se manifestam nas
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dimensões das subjetividades, as quais, tecidas por fatores internos e externos, são
constituídas por narrativas e experiências históricas e coletivas, mas também, porque
construída a partir da existência prática e das relações sociais de produção, são,
tantas vezes, atravessadas pelos olhares e vivências de grupos, dominados e/ou
dominantes.
Nesse sentido, o debate sobre identidade é cercado de complexidades e
diversidades, principalmente, quando envolve questões sociais, étnicas, profissionais
e raciais. Conforme o antropólogo MUNANGA (1994, p.177):
A identidade é uma realidade sempre presente em todas as
sociedades humanas. Qualquer grupo humano, através do seu
sistema axiológico sempre selecionou alguns aspectos pertinentes de
sua cultura para definir-se em contraposição ao alheio. A definição de
si (autodefinição) e a definição dos outros (identidade atribuída) têm
funções conhecidas: a defesa da unidade do grupo, a proteção do
território contra inimigos externos, as manipulações ideológicas por
interesses econômicos, políticos, psicológicos, etc.

É nesse contexto que a identidade se apresenta como um sistema de
organização social, possibilitando não só que os sujeitos e grupos sociais demarquem
suas existências, mas criem sentidos e práticas exploratórias e conflituosas,
legitimadas por marcadores de diferença, de inferiorização.
Por outro lado, é também a identidade que possibilita a aceitabilidade e o
reconhecimento da existência do outro como legítimo, trazendo o foco para a
diversidade, tendo em vista que o reconhecimento e definição – inclusive
diferenciação – de si perpassa pelo reconhecimento e diferenciação dos outros grupos
sociais.
A desconstrução de verdades universais, essencialistas e discriminatórias têm
possibilitado ampliações e reformulações identitárias; conforme o pensamento de
Souza (2009, p.53), “a identidade é cada vez mais reconhecida em suas múltiplas
dimensões e em seus distintos contornos negociados e possíveis: quem é homem,
mulher, jovem, do centro, da periferia, branco, negro”. As negociações identitárias
perpassam por contradições e conflitos, que legitimam ou não as múltiplas existências
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possíveis; é por isso que disputas identitárias têm se acirrado na atualidade e
resultado em conflitos violentos e epistemicidas – a exemplo da LGBTQIfobia15.
Nesse sentido, no que se refere à aparente estabilidade das estruturas da
sociedade moderna, houve um choque na segurança das tradicionais identidades. Já
que a globalização ultrapassa demarcações ideológicas e físicas, “a globalização é,
de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista.”
(SANTOS, 2006, p.23). E, ao passo que fronteiras, limites e tradições são rompidos,
eclode uma conjuntura de pluralidade de culturas, em que há diversidade e riqueza
de informações e linguagens veiculadas por diferentes canais.
É nesse cenário que muitas situações de persistência e enfrentamento contra
submissões e domínios surgem no contexto educacional. E como forma de resistir às
dificuldades, surge também a necessidade de um posicionamento crítico, de atitude
de (re)existência diante das dificuldades. Conforme Freire (1996, p.87):
É preciso, porém, que tenhamos na resistência que nos preserva
vivos, na compreensão do futuro como problema e na vocação para
ser mais como expressão da natureza humana em processo de
estar sendo, fundamentos para nossa rebeldia e não para nossa
resignação em face das ofensas que nos destroem o ser. Não é na
resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos
afirmamos.

Nesse cenário histórico, o sujeito precisa se reconhecer como agente de
desconstrução do que lhe foi imposto, na dinâmica de uma procura por libertação.
Nessa perspectiva, Freire (1979) argumenta que, a partir do momento em que o sujeito
se percebe na situação social de inferior, a libertação se dará na descodificação
abstrata do que ele conhece; e, fundamentado nesse conhecimento, aparecerão
novas representações que o farão ter posicionamentos críticos frente às situações
vivenciadas.
Em meio a esse ambiente de transformações sociais, econômicas e
tecnológicas aceleradas, o professor é um agente social que, a partir da sua formação
continuada, desenvolve práticas pedagógicas que podem mudar a vida do outro, a
partir do dinamismo “das práticas de letramentos como múltiplas e historicamente
situadas.” (SOUZA, 2011, p. 34), abrindo caminhos para construção de saberes.

15

Não é nosso objetivo aprofundar essa temática neste contexto de discussão.
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Para além da capacidade de leitura e escrita, os letramentos, podem ser
concebidos como “um conjunto de práticas sociais, cujos modos específicos de
funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos
envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e de poder” (KLEIMAN,
1995, p.11). Vale lembrar que o termo letramento e o seu significado já era conhecido
no cenário global, quando chegou no Brasil. Em terras nacionais, tivemos contato com
a palavra a partir do livro No mundo da escrita, de Mary A. Kato, no ano de 1986.
Mesmo assim, o termo não foi amplamente compreendido, uma vez que era
confundido com o termo alfabetização.
Nessa perspectiva, durante muitos anos, o processo de letramento esteve
condicionado ao conhecimento da gramática normativa para a compreensão da
escrita e leitura de textos cultos da literatura brasileira, estabelecendo um grande hiato
com a prática social comunicativa. Sendo assim, várias situações que compreendem
a vida social estimularam mudanças nos processos educacionais.
Durante muitos anos, a perspectiva de relacionar letramento com alfabetização
foi analisada por diversos autores, como também pela Unesco16, que, no ano de 1958,
com o intuito de homogeneidade da educação internacional, encaminhou as seguintes
descrições a respeito das determinações individuais do letramento:
É letrada a pessoa que consegue tanto ler quanto escrever com
compreensão uma frase simples e curta sobre sua vida cotidiana. É
iletrada a pessoa que não consegue ler nem escrever com
compreensão uma frase simples e curta sobre sua vida cotidiana
(UNESCO, 1958, p. 4 apud SOARES, 2016, p. 71).

Contudo, duas décadas depois, a própria Unesco considerou inserir o conceito
de “funcionalmente letrado”, ancorada nos usos sociais da leitura e da escrita,
entendidas, então, como práticas não homogêneas. Nesse panorama, a escrita
propicia transformações sociais, econômicas, culturais, tanto para o sujeito como para

16

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) é uma agência
especializada das Nações Unidas (ONU) com sede em Paris, fundada em 4 de novembro de 1946 com
o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações, acompanhando o
desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros – hoje são 193 países – na busca de
soluções para os problemas que desaﬁam nossas sociedades.

74

o grupo no qual ele está inserido. Sendo assim, o letramento tem caráter social,
histórico, plural e segundo Soares (2016, p. 75) é:
[...] conjunto de práticas socialmente construídas que envolvem a
leitura e a escrita, geradas por processos sociais mais amplos e
responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de
distribuição de poder presentes nos contextos sociais.

Nessa dinâmica de letramento como uma prática social, é imprescindível
alinhar a teoria a uma prática fundamentada na capacidade de criação e interação
com a sociedade é paradigma tão defendido por Brian Street, que acredita também
que a aprendizagem é resultado de construções sociais e ideológicas. Assim, Street
(2014, p.130) argumenta que:
É preciso repensar a voz pedagógica na sala de aula, principalmente
quando o professor elabora estratégias de mediação para o ensino de
língua. O que ocorre com frequência são as relações instituídas na
aplicabilidade de regras gramaticais das quais o professor acredita
que está construindo parâmetros para guiá-los nas práticas escritas.

As múltiplas perspectivas de letramentos convidam o professor a estar atento
à formação permanente, redefinindo as propostas pedagógicas e estabelecendo a
interação com seus pares, partindo do seu repertório cultural, valorizando as relações
multiculturais, contemplando as relações raciais na esfera global, como também as
produções locais em diversos gêneros. A partir dessas demandas apresentadas ao
ambiente escolar, Rojo (2009, p. 108), diz o seguinte:
Essas novas exigências que o mundo contemporâneo coloca para
a escola, portanto, vão multiplicar enormemente as práticas
letradas e os textos de diversos gêneros que nela devem circular e
ser abordadas(os). O letramento escolar tal como o conhecemos,
voltado principalmente para as práticas de leitura e escrita de textos
em gêneros escolares (anotações, resumos, resenhas, ensaios,
dissertações, descrições, narrações e relatos, exercícios,
instruções, questionários, dentre outros) e para alguns poucos
gêneros escolarizados advindos de outras esferas (literária,
jornalística, publicitária) não será suficiente [...] Será necessário
ampliar e democratizar tanto as práticas e eventos de letramentos
que têm lugar na escola como o universo e a natureza dos textos e
gêneros que nela circulam.

Por isso, a importância da formação do professor, como um legítimo mediador
que, em diversas situações da caminhada docente, provavelmente, irá deparar-se
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com práticas racistas, hegemônicas; e sua atuação como transformador social e
partícipe do desenvolvimento educacional, requer uma formação crítica e ética,
objetivando torná-lo um sujeito atuante diante dos desafios colocados para a
educação do século XXI. Aí se incluem as práticas pedagógicas autorais, que
dialoguem com vertentes fundamentais como a Tecnologia Digital e a Educação das
Relações Étnico Raciais. Imbernón (2009, p. 46) salienta a importância da formação
como um meio de intervenção social:
A formação não apenas é aprender mais, inovar mais, mudar mais ou
o que se quiser acrescentar; pode ser um movimento crítico às práticas
trabalhistas como a hierarquia, ao abuso de poder, à miséria
econômica, à xenofobia, à proletarização, ao individualismo, etc., e
promover uma formação mais voltada a combater práticas sociais
como exclusão, segregação, racismo, intolerância etc. Além da
formação em tímidos cursos sobre didática, sobre temas transversais,
trata-se de gerar verdadeiros projetos de intervenção comunitária nos
territórios.

De encontro com as ideias do autor, as experiências colaborativas desse
estudo através da produção de HQs e reflexões sobre o pensar-fazer profissional, ao
trazer como conteúdos essas temáticas, expressa as possibilidades de enfrentamento
as desigualdades e opressões históricas e de transformação das realidades.
A escola precisa expandir seus olhares e práticas para os novos textos
ancorados nos letramentos de reexistência que contestem e proponham mudanças
nas práticas que compreendem a cultura escolar como homogênea, uniforme,
padronizada; que considerem as práticas cotidianas de uso da linguagem,
diversificando e ampliando as práticas letradas na escola, para além dos discursos
cristalizados que a circundam. Portanto o que se propõem, neste estudo, é a
democratização das práticas letradas, em que a produção de narrativas de HQs
digitais como letramentos de reexistência que possibilitem enxergar a complexidade
e pluralidade dos sujeitos e fenômenos. Para Souza (2011, p. 36)
Os letramentos de reexistência mostram-se singulares, pois, ao
capturarem a complexidade social e histórica que envolve as práticas
cotidianas de uso da linguagem, contribuem para a desestabilização
do que pode ser considerado como discursos já cristalizados em que
as práticas validadas sociais de uso da língua são apenas as
ensinadas e aprendidas na escola formal.
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Entendemos que, pelas narrativas de HQs, o professor poderá construir uma
prática autoral em que a diversidade de possibilidades de letramentos e
multiletramentos possam ser exploradas como movimento de resistência a uma base
epistemológica monocultural que ainda sustenta as práticas na escola.
Segundo Kleiman (2005), as práticas de letramentos precisam ser construídas
de forma colaborativa, em que o sujeito percebe a relação entre as práticas de
letramentos na escola e as necessidades demandadas do uso da escrita nas ações
cotidianas. Nesse contexto, é fundamental valorizar os conhecimentos populares da
vida social e que são relevantes em uma construção de saberes, necessariamente,
colaborativa.
Desse modo, é urgente ressignificar práticas pedagógicas. É necessário refletir
e considerar a diversidade cultural que a escola reúne e que a constitui. Souza (2011)
chama atenção para o fato de que fora da escola existem situações que nem sempre
são reconhecidas pelo ambiente escolar, mas que também são formas de engajar os
sujeitos ou grupos sociais. São letramentos que não estão inseridos nos cânones
europeus, mas que a escola precisa valorizar e não ignorar ou excluir.
Souza (2011) explica, ainda, que os letramentos de reexistência estão nas
microrresistências cotidianas, expressas na linguagem, no jeito de se vestir, nas
expressões gestuais e não, exclusivamente, no conteúdo legitimado pela sociedade.
Desse modo, a escola precisa reconhecer os letramentos que os professores e
estudantes constroem em contato com seus grupos sociais, que revelam as
identidades sociais.
Assim sendo, em concordância com as perspectivas de Kleiman (2005), Rojo
(2009), Souza (2011), Street (2014) e Soares (2016), sobre os letramentos,
compreendemos a discussão em torno do caráter plural dos múltiplos sentidos
atribuídos às linguagens como marcas de identidade na interação social, nos
ambientes escolares e nas esferas cotidianas. Nesse contexto de singularidades,
evidenciaremos e dialogaremos acerca dos letramentos de reexistência, uma
expressão usada por Souza (2011), ao ressignificar experiências de combate ao
racismo, em que se valorizem, legitimem e se visibilizem narrativas da população
afrodescendentes. Segundo Souza (2009, p.42):
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A escola de hoje recebe diversas subjetividades inscritas nas histórias
de vida de seus atores, no entanto parece que alguns valores e
princípios nem sempre são pertinentes a um ideal de comunidade
escolar, relevantes para dar respostas -à valorização das diferenças.
Observa-se que a situação desigual é realidade vivida por diferentes
sujeitos a depender dos aspectos identitários - classe, gênero, etnia,
regionalidade, sexualidade, raça – que socialmente hierarquizam e
inferiorizam determinados grupos. Porém, a falta de equidade mostrase mais aguda para as pessoas negras de ascendência africana em
cujos corpos os traços fenotípicos ainda são motivos de preconceito e
discriminação, nem sempre explicitados verbalmente, mas relatados
em diversas pesquisas educacionais.

Portanto, os letramentos múltiplos auxiliam nos contextos em que esses
sujeitos estão inseridos, forjando alternativas para driblar os estereótipos construídos,
nos preconceitos e discriminações. Conforme Freire (1996) na formação permanente
dos professores é fundamental a reflexão crítica da prática, ancorada no exercício da
criticidade, exercendo a democracia, em que problematizar a perspectiva eurocêntrica
no material didático, é reconhecer as contribuições de outras culturas e identidades,
é perceber a pluralidade cultural nas diversas áreas do conhecimento.
Os letramentos entendidos como pertencentes ao mundo da vida do sujeito –
letramentos de reexistência – e não somente ao mundo sistêmico da escola – o
letramento escolar –, oportunizam aos professores e seus pares recriar suas práticas,
como sujeitos sociais das suas ações, de modo a contribuir para as mudanças
necessárias na sua comunidade, a partir das experiências e vivências de seus alunos,
possibilitando diversas aprendizagens e formação do senso crítico e reflexivo. A
produção de narrativas de HQs digitais e seu uso pedagógico poderão explorar tais
letramentos, fazendo uso de diversas multissemioses que abordaremos a seguir.

3.3 NARRATIVAS DE HQs NO CONTEXTO EDUCACIONAL ATUAL:
DIVERSIDADES DE LINGUAGEM E DE CULTURA NA FORMAÇÃO DOCENTE
Tendo como base o entendimento das tecnologias digitais como um fazer
humano, torna-se essencial que os professores se apropriem das TD não como forma
de reproduzir velhas práticas, mas na perspectiva de ressignificar, pedagogicamente
sua prática, envolvendo as tecnologias digitais na produção de narrativas de HQs
digitais. Mas, para que isso aconteça, a escola precisa oportunizar ações de formação
permanente para seus docentes, visando à potencialização de práticas pedagógicas
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de letramentos, a partir de ações colaborativas entre professores e estudantes. Os
letramentos de reexistência possibilitam ampliar os olhares sobre o modo como
entendemos a vida cotidiana para além da escola. SOUZA (2011, p.36) explicita:
[...] fora da escola, existem situações outras – ainda que nem sempre
reconhecidas ou autorizadas – que se realizam nas mais diversas
esferas de atividade: a casa, a rua, o trabalho, a religiosidade. Espaços
que ganham diferentes sentidos e apresentam distintas formas de
engajar os sujeitos ou grupos sociais. Por isso, os letramentos são
múltiplos e, além disso, são críticos, pois englobam usos tão variados
quantas são as finalidades dessas práticas.

No contexto digital, os letramentos são múltiplos, compostos por diferentes
linguagens, cores, sons, traços, gráficos, imagens e diversos recursos semióticos,
caracterizando o processo comunicativo como multimodal; isto é, que relaciona
diversos recursos e modos semióticos. Para entender os textos multimodais, os
leitores precisam acessar novos conhecimentos, competências e capacidades, pois é
necessário relacionar informações nos diversos modos semióticos. Acerca da
multimodalidade Barton (2015, p. 47) explica que:
Os textos multimodais são onipresentes em nossa vida cotidiana,
especialmente aqueles que combinam o verbal com o visual. As
práticas multimodais não são novas e têm sido uma estratégia
essencial de construção de sentido ao longo da história da
linguagem escrita. Em materiais impressos, como revistas, jornais
e anúncios, a programação visual muitas vezes define como os
espectadores interpretam o verbal e vice-versa.

Esses diferentes textos e diferentes gêneros como memes, filmes,
documentários, charges, anúncios publicitários histórias em quadrinhos, infográficos
entre outros, têm despertado o interesse de pesquisadores, principalmente aqueles
comprometidos em pesquisa nas áreas de linguagens, comunicação e tecnologia
digital. Dentre os diversos gêneros que circulam na sociedade, optamos por realizar
este estudo com o gênero HQs, potencializado pelas tecnologias digitais e sua
possiblidade de gerar diferentes efeitos de sentido, através dos recursos semióticos.
Entendemos também que o universo das HQs pode proporcionar a inserção dos
letramentos de reexistência e respeito às relações étnico-raciais, na formação de
professores, possibilitando e promovendo práticas docentes mais significativas e,
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consequentemente, propiciando novas perspectivas para o ensino e aprendizagem
dos estudantes em sala de aula.
A produção de narrativas de HQs digitais na escola poderá desenvolver a
autoria dos docentes e estudantes promovendo um trabalho interdisciplinar, o diálogo
e a democratização de saberes. Além disso, as HQs promovem uma aprendizagem
inventiva e criativa. Rama (2009, p.106, grifos da autora) chama atenção para o fato
de que
É importante lembrarmos que o uso dos quadrinhos em sala de aula
requer planejamento e cuidados [...] não podemos encarar tal
utilização como “receita milagrosa e infalível” para tornar as aulas mais
dinâmicas e atraentes para os alunos. [...] O potencial pedagógico das
histórias em quadrinhos é enorme. Mas assim como o cinema e a
literatura ficcional, os quadrinhos são muitas vezes vistos pelo
professor [...] apenas como suporte de um conteúdo. Eles podem ser
mais do que isso.

As HQs digitais não podem ser usados para ilustrar conceitos. Elas podem nos
revelar muito sobre uma sociedade ou um segmento dela. Desse modo, é importante,
no processo de formação permanente dos docentes identificar as concepções e o uso
que eles fazem das tecnologias digitais no cotidiano escolar e dessa maneira
experienciar colaborativamente, a construção de HQs digitais, cujas temáticas
envolvam os letramentos de reexistência, visando à potencialização de práticas
pedagógicas. Sendo assim, é preciso dialogar/refletir com os professores suas
práticas, no contexto de sala de aula, para a superação da instrumentalidade das
tecnologias, no âmbito da formação.
É válido relembrar que desde o período pré-histórico, o ser humano se
comunica a partir da linguagem por meio de imagem; foi assim com as imagens em
MeduNeter17 nas civilizações antigas do Egito como também das Pinturas Rupestres18

17

MeduNeter, “palavras dos deuses” como os próprios egípcios chamavam sua escrita que define
qualquer texto em escrita e imagem considerados sagrado pelas civilizações antigas,inscritos em
templos, pirâmides, sarcófagos e artefatos religiosos.
18

A arte rupestre é compreendida como o amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas
pelo homem pré-histórico. Geralmente, este tipo de manifestação artística aparece no interior de
cavernas e em outras superfícies rochosas cingidas pela marca da presença
humana.https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-arte-rupestre. Acesso em: 3 nov. 2020.
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que contavam narrativas experienciadas no período pré-histórico, mostrando grande
convergência com as histórias em quadrinhos. Cruz (2015, p. 62) ratifica, quando diz:
[...] podemos perceber que anterior do que se imagina, já havia nas
práticas da linguagem uma estrutura de produção visual que se
assemelhavam às HQs da modernidade, bastava realizar o
enquadramento para se obter uma história com a narrativa dos
acontecimentos do cotidiano do homem das cavernas representada
pela linguagem icônica.

Assim, é possível perceber que o processo imagético faz parte do contexto
histórico e atravessa os tempos, interagindo com o presente. Assim as imagens
continuaram a ser a forma mais acessível para a população e contam muitas
narrativas ao longo da história não perdendo sua importância, uma vez que vem se
expandindo para outros espaços e suportes. A partir dessas narrativas aspectos
culturais de um povo se mantêm vivos e reexistindo por séculos.
Embora a escola ainda priorize os textos estáticos e os cânones, o cotidiano de
alunos e professores se constitui de gêneros compostos pelas multimodalidades e
multissemioses. Sendo assim, Ribeiro (2016, p.26) questiona:
O jogo das linguagens na produção (e na leitura!) de textos
multimodais é, de fato um assunto urgente e contemporâneo.
Talvez, nunca se tenha escrito tanto. E quantas linguagens há
amalgadas em qualquer jornal ou revista, hoje? O que se escolhe
dizer com palavras ou com fotos? O que se escolhe deixar
subentendido? O que se escolhe narrar com palavras ou com
desenhos? Que informações podem ser dadas como tabelas ou
como infográficos? E quem lê tudo isso? Onde se aprende a ler
assim? O que dizem nossas avaliações massivas (Enem, Pisa...)
sobre a leitura de textos multimodais? Como a escola vem
trabalhando textos compostos por várias linguagens? Ainda há
professores de português que descartam fotos, ilustrações, gráficos
e outros elementos e apresentam aos alunos apenas o texto verbal
de uma reportagem?

Diante dos questionamentos de Ribeiro, percebemos que, como não é simples
obter uma consciência multimodal acerca dos textos, também não foi simples as HQs
serem reconhecidas como um gênero e adentrar as salas de aula. Cruz (2015) relata
que as HQs ganharam vida nos Estados Unidos, no século XIX a partir do avanço
tecnológico e social; contudo foi na primeira metade do século XX que elas chamaram
atenção dos jovens, aumentando seu consumo e popularidade.
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A presença de super-heróis, logo depois da segunda guerra mundial, fez com
que o público infantil também se encantasse com as HQs. Porém sua leitura se
restringia ao entretenimento, uma vez que, em alguns países europeus, houve
severas críticas e proibições de produção das HQs. Mas com o desenvolvimento das
ciências da comunicação e dos estudos culturais, na última metade do século XX, as
histórias em quadrinhos foram tratadas de uma outra maneira e reconhecida até como
forma de manifestação artística entre os meios de comunicação. No Brasil,
inicialmente, elas foram usadas para aproximar o público das grandes obras literárias
e dos valores morais e santos da igreja católica. Nos dias atuais, vemos que as HQs
ganharam popularidade do impresso ao digital e vêm auxiliando de forma substancial
a compreensão de várias informações.
Atualmente, é muito comum a publicação de livros didáticos, em
praticamente em todas as áreas, que fazem farta utilização das
Histórias em Quadrinhos para transmissão de seu conteúdo. No
Brasil, principalmente após a avaliação realizada pelo Ministério
da Educação a partir de meados dos anos de 1990, muitos
autores de livros didáticos passaram a diversificar a linguagem
no que diz respeito aos textos informativos e às atividades
apresentadas como complementares para os alunos,
incorporando a linguagem dos quadrinhos em suas produções
(RAMA, 2009, p. 20).

Assim, percebemos que o uso das HQs teve início nas escolas a partir dos
livros didáticos, e se popularizou, pois a escola percebeu que os quadrinhos motivam
a imaginação e o pensamento do aluno, uma vez que apresentam diversas linguagens
(digital, visual, verbal) contribuindo para uma melhor compreensão das práticas
sociais em diversas áreas do conhecimento. Fazer a leitura da linguagem verbal
associada à imagem amplia o conhecimento dos sujeitos, provoca mudanças em sua
relação com a linguagem, incentiva ações reflexivas e críticas e desenvolve o
potencial artístico nos envolvidos.
Cagnin (2015) salienta que as HQs têm função de narrativa social de uma
época; afinal:
O homem tem marcada tendência para contar, ouvir, ver ou ler
histórias. É uma constante universal no tempo e no espaço: em todas
as épocas temos narrativas, em todos os lugares habitados há
histórias. Além disto, tudo serve para contar histórias: a língua escrita
ou falada, o teatro, a coreografia, o cinema, os monumentos, a música,
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o bailado, a mímica . . . e as histórias em quadrinhos. (CAGNIN, 1975,
p. 21).

Na atualidade, as HQs estão em diversos suportes e se apresentam de
maneiras diferentes que vão do impresso – com as tradicionais revistinhas – ao digital,
a partir de aplicativos e interfaces digitais que proporcionam tanto o consumo, como
a ampliação autoral dessas produções em espaços de educação básica e ensino
superior, bordando temáticas sociais, históricas como salienta Wrobel (2019, p.100):
Nos últimos anos, podemos observar a tendência em retrabalhar
experiências e acontecimentos históricos traumáticos sob a forma de
histórias em quadrinhos (HQs) que, como meio, permite um enfoque
novo e também a introdução de novas perspectivas sobre temas
sensíveis. A arte dos quadrinhos possibilita releituras de temas
complexos, considerando também que as formas de representação
podem variar entre imagens meramente simbólicas e outras quase
brutais a partir de seu conteúdo explícito.

A perspectiva de Wrobel se aproxima da ideia de que os letramentos ganham
diferentes sentidos e apresentam distintas formas de engajar os sujeitos ou grupos
sociais; uma delas são os letramentos de reexistência, cujo trabalho é possibilitado
pelas HQs. As HQs têm se constituído como instrumentos de denúncias de
paradigmas e violências historicamente impostos, e modo de reconhecimento das
narrativas a partir dos lugares dos sujeitos que as produzem e vivenciam, podendo
fortalecer as reflexões e ampliar debates sobre a dignidade humana de grupos
historicamente oprimidos.
É nesse movimento, que o quadrinista, ilustrador e professor D’Salete (2017,
p. 419), no epílogo da sua obra Angola Janga19 (anexo VI), produz HQs com o objetivo
de humanizar os personagens, oportunizando que o leitor vivencie o período histórico
com toda sua complexidade é a proposta de D’Salete (2019, p.120), quando explicita:
A ideia é humanizar esses personagens e fazer com que as pessoas
vivenciem, de certo modo, aquele período a partir deles, observando,
também, as suas contradições. Dentro do ensino, trazer essa
perspectiva é relevante. Pois ainda temos um ensino formal que trata,
muitas vezes, a nossa história de um modo linear e harmonioso. Isto
rompe com ideias de conflito e com outras possibilidades de
compreender essas narrativas. Não que os professores não estejam
tentando construir esse debate em muitos locais. De fato, temos
19

Romance gráfico, em formato HQ, de Marcelo D’Salete, que conta a história do maior quilombo
brasileiro, marco de resistência na luta contra a escravidão. Resultado de onze anos de pesquisas.
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muitos projetos bons por aí. Mas a dimensão conservadora, negando
a violência e impondo uma ideia de harmonia social, ainda é muito
forte no contexto escolar. A escola precisa ser um local de debate e
discussão das diversas concepções de sociedade de hoje e do
passado.

De acordo com Gomes (2009), citado por Cruz (2015, p. 79) o uso das HQs no
processo de aprendizagem é um meio muito rico para os educadores e que deve ser
amplamente explorado. Para o autor, são diversas as possibilidades que os
quadrinhos oportunizam no processo de formação dos professores, com possibilidade
de mediação, em que o professor é provocado a estabelecer mudanças na sua prática
pedagógica. Possibilitando também ao aluno modificar as suas condições de leitura e
escrita, levando-o a perceber como os elementos visuais são importantes para
depreensão do contexto e do sentido.
As HQs, associadas ao uso das tecnologias digitais, possibilitam um importante
cenário para a aprendizagem no ambiente escolar, uma vez que os quadrinhos
sempre despertaram o interesse das pessoas; com a potencialização das HQs pelas
tecnologias digitais, esse interesse fica ainda maior, já que se ampliam as
possibilidades de se expressar opiniões, registrar acontecimentos, divulgar notícias,
adaptar obras literárias. A produção das HQs digitais, visando os letramentos de
reexistência poderão auxiliar os professores a construir saberes colaborativamente, e
assim consolidar uma nova cultura de mediação escolar.
A construção das HQs digitais possibilitará o contato com as multissemioses,
em que os professores de forma colaborativa poderão criar enredos, personagens,
cenários e dessa maneira exercer o processo de autoria na formação. Além de
proporcionar reflexão sobre o processo colaborativo e dialógico de criação. Essa
reflexão advém das adaptações às tecnologias digitais que possibilita novos saberes
e a realização de novas práticas e, como considera Nóvoa (1992,) requerem a
continuidade de processos formativos docentes.
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4. LETRAMENTOS E PRODUÇÃO COLABORATIVA DE HQs DIGITAIS: O QUE
DIZEM E O QUE FAZEM OS(AS) PROFESSORES(AS)?

Todos nós, cada um de nós, é uma rede de
sujeitos em que se combinam quatro
subjetividades correspondentes à quatro
formas básicas de poder que circulam na
sociedade. […] somos uma rede, um
arquipélago de subjetividades que se
combinam diferentemente sob múltiplas
circunstâncias pessoais e coletivas. (SANTOS,
1996, p. 203)

É nessa perspectiva de Boaventura Santos que embasamos nossa discussão
aqui: os contextos de formação, que são múltiplos, são os fios que tecem as
identidades das pessoas. Consideramos como imprescindível a colaboração do outro,
suas subjetividades e singularidades; aqui, em especial, fazemos referência aos
sujeitos que se colocaram à disposição para contribuir com esta pesquisa. Nessa
dinâmica, esse estudo se constituiu no exercício de trabalhar com o outro e, como
bem diz Santos, “sob múltiplas circunstâncias pessoais e coletivas”.
Sendo assim, as direções trilhadas, neste capítulo, foram caminhos revelados
a partir das falas dos sujeitos colaboradores, dos teóricos que auxiliaram na
compreensão e análise dos dados produzidos no campo. Vale ressaltar que temos a
consciência de que trabalhar com o outro, numa perspectiva colaborativa, tanto
influenciamos como somos influenciados no caminhar para a transformação, o que é
desafiador. Nessa perspectiva, serve-nos o que Magalhães (1998, p. 173) argumenta
a respeito da colaboração:
[...] colaborar, seja em relação ao pesquisador, ao professor, ao
coordenador ou ao aluno, significa agir no sentido de explicar, tornar
mais claro seus valores, suas representações, procedimentos e
escolhas, com o objetivo de possibilitar aos outros participantes
questionamentos, expansões, recolocações do que está em
negociação. Dessa forma, o conceito de colaboração, envolvido em
uma proposta de construção crítica do conhecimento, não significa
simetria de conhecimento e/ou semelhança de idéias, sentidos,
representações e valores. De fato, implica conflitos, tensões e
questionamentos [...]
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Pensar a colaboração em uma pesquisa na área educacional é mergulhar na
autêntica relação de colaborar. É reconhecer o papel que cada colaborador
desempenha no processo de desenvolvimento da pesquisa, construindo relações de
parceria, em um dinamismo de convergência de ações e responsabilidades entre
pesquisador e partícipes. Assim, as pesquisas colaborativas derivam de relações
pautadas em alianças e interações para a construção de significados estruturados em
ações críticas e reflexivas, interligadas à necessidade de assimilar e produzir
conhecimentos que propiciem ação e transformação social.
Dessa forma, tencionando responder à questão que orienta esta pesquisa e o
objetivo que se constitui, apresentamos aqui os diálogos produzidos a partir das
sessões reflexivas formativas, das entrevistas semiestruturadas, bem como as
anotações resultantes da observação participante.
Através desses dispositivos e do processo reflexivo formativo, adentramos o
corpus desta pesquisa colaborativa com o intuito de visibilizar as narrativas dos
partícipes no processo de reflexão da própria prática, além da construção colaborativa
do conhecimento, objetivo que delineia esse estudo.
As falas, relatos de experiências e discursos gravados durante as sessões
reflexivas formativas e a análise da interação dos sujeitos em uma turma montada no
Google Classroom é o que constitui, fundamentalmente, o corpus desta pesquisa.
Vale ressaltar que os recortes discursivos foram transcritos na íntegra, respeitando e
considerando as marcas linguísticas de oralidade dos partícipes.
Ribeiro (2017, p. 61) explica que as falas dizem respeito aos lugares (e não
lugares) sociais ocupados pelos sujeitos, seus pontos de vistas, a partir do
conhecimento situado. É desse modo que as falas dos participantes deste estudo são
constituídas: das experiências individuais e coletivas. Os relatos, por sua vez,
expressam a forma como perceberam, sentiram e vivenciaram as experiências
propiciadas pelo espaço-tempo desta pesquisa.
A partir da desmontagem dos textos produzidos pelos discursos dos sujeitos,
foi possível construir novas concepções que resultarão em novas aprendizagens.
Moraes e Galiazzi (2016, p.38) chamam atenção para o fato de que o pesquisador
atribui sentido e constrói significados a partir de suas teorias, interpretações e pontos
de vistas, movimento que resulta nos metatextos.
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A análise das informações construídas no campo se alicerçou nos três
elementos fundamentais da Análise Textual Discursiva: desmontagem dos textos em
unidades (unitarização) para estabelecer relações entre elas (categorização), e
compreender o que se apresenta do todo do texto na busca de um entendimento de
novas concepções (interpretação).
Esse momento foi importante, uma vez que evidenciou as concepções dos
partícipes acerca da produção colaborativa e autoral de narrativas de HQs, os
desafios de uma ação colaborativa e as contribuições para a produção. Percebemos,
também, que as práticas socioculturais dos usos da linguagem que emergem dessa
produção, têm ênfase na diversidade cultural.
Desse modo, o texto produzido foi consequência de uma permanente dinâmica
de entrecruzamento de diálogos dos sujeitos e da pesquisadora com os teóricos que
alicerçam este estudo, o que resultou na produção de sínteses tecidas coletiva e
colaborativamente.
Nesse contexto de colaboração e de uma escuta atenta e sensível foi
importante perceber o que os sujeitos falavam, como eles expunham seus discursos
e como essas vozes reverberam no exercício da docência. Assim, os relatos dos
saberes e das experiências pessoais e profissionais dos sujeitos foram apreciados e
considerados, na intenção de identificar as contribuições e perceber as demandas da
formação de professores, em uma dinâmica de parceria e colaboração.
Acolher as demandas investigativas da pesquisa e simultaneamente, suprir a
necessidade formativa são funções da pesquisa colaborativa. Então nessa relação, o
pesquisador coopera com os docentes, uma vez que propicia o processo de formação
profissional. Conforme Ibiapina (2008, p. 34) “os docentes colaboram com os
pesquisadores quando refletem sobre suas práticas e compreendem as situações
conflituosas inerentes ao trabalho docente”. Nesse processo, nas sessões reflexivas,
emergiram as contradições e possibilidades para os desafios e situações constantes
no cotidiano escolar, com o objetivo de aproximar as discussões acadêmicas das
realidades experienciadas pela comunidade docente.
Os diferentes discursos construídos a partir das entrevistas e sessões
reflexivas funcionaram como geradores para promover discussões acerca da
construção de narrativas de HQs digitais, letramentos de reexistência e formação de

87

professores. Em cada sessão reflexiva objetivamos compreender como esses sujeitos
poderiam, em processo de formação, contribuir no desenvolvimento da produção de
narrativas de HQs digitais, como ações autorais, visando aos letramentos de
reexistência, no cotidiano escolar e à potencialização de práticas pedagógicas, a partir
das tecnologias digitais.

4.1. TECNOLOGIAS DIGITAIS E A FORMAÇÃO DOCENTE: POSSIBILIDADES
COLABORATIVAS
O uso das tecnologias estão aí para poder mostrar
que a gente tem um vasto campo para poder
aprender na educação e que esse vasto campo nos
possibilita ter alunos mais autônomos e conseguir
aprendizagens mais significativa e autônoma [...]
(Professor Spawn)

Nesta seção, apresentamos a discussão sobre a concepção e o uso que os
professores do Ensino Médio fazem da tecnologia digital no seu cotidiano escolar e
as possibilidades da cultural digital na formação e exercício docente. Em uma das
sessões reflexivas convidamos os cinco partícipes desta pesquisa a refletir acerca da
necessidade de se pensar uma formação de professores que dialogue com a
diversidade de letramentos, ampliados e ressignificados pelas tecnologias digitais; e
o entendimento que os partícipes têm acerca de tecnologia. Alguns objetos foram
utilizados para motivá-los a expressar sua compreensão:
A máquina de lavar, porque ela representa uma tecnologia para mim,
porque tecnologia é uma ferramenta que melhora a vida da gente,
então ela é meu terceiro braço, quarto quinto, sexto. (Tempestade)
Tudo aí é tecnologia. Mas o livro é tecnologia porque, historicamente,
a escrita viabilizou a libertação do pensamento e aí, por mais que a
gente tenha textos publicados das mais variadas formas tecnológicas,
eu acho que o livro tem um lugar de patrimônio, né? Que a gente deve
cultivar e ele não deve ser extinto porque agora a gente se dispõe de
outras tecnologias de escrita e de leitura né? Então, por isso que o
livro é uma tecnologia. (Ladyhawk)

A ideia de tecnologia associada a equipamentos eletrônicos e digitais tem sido
muito presente nas discussões que relacionam educação e tecnologias digitais. Mas,
a professora Tempestade nos lembra que a invenção e o aperfeiçoamento dos
instrumentos – nesse caso, a máquina de lavar – relaciona-se ao desenvolvimento
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histórico da tecnologia, em relação estreita com as determinações políticas, sociais,
econômicas e culturais. Então, complementa a professora Ladyhawk: “tudo aí é
tecnologia”, se está a serviço do ser humano na luta para ampliar e melhorar sua
sobrevivência. O livro como um instrumento que nos possibilita produzir saberes,
sentidos e mediar o acesso aos conhecimentos, tem um lugar de destaque para a
docente que o entende como patrimônio a ser cultivado – independentemente de
outras produções tecnológicas que vão surgindo –, uma vez que se trata de um bem
produzido socialmente, que agrega o valor simbólico do saber-poder instituído
historicamente.
A existência de outras tecnologias de escrita e de leitura não retirou do livro
seu status de bem cultural, na opinião desta e da maioria dos professores, mesmo em
tempos de tecnologias digitais; o que explica o aumento do consumo de livros em
tempos de crescimento da economia e melhor distribuição de renda.
A fala da docente Tempestade leva-nos ao entendimento de que a tecnologia
está relacionada a um artefato que pode tornar a vida do ser humano mais dinâmica
e em constantes mudanças, provendo as necessidades e como uma extensão do
corpo: “melhora a vida da gente, então ela é meu terceiro braço, quarto, quinto, sexto”.
Essa concepção se aproxima do que Santaella (2007, p. 35) explica:
Toda máquina começa pela imitação de uma capacidade humana que
ela se torna, então, capaz de amplificar. É nesse sentido que já
existiam máquinas bem antes da Revolução Industrial. Uma alavanca,
por exemplo, é uma máquina na medida em que seu ponto e apoio, ao
se aproximar do objeto a ser movimentado, converte-se em um
amplificador de força.

Nessa perspectiva, a tecnologia disponibiliza dispositivos que fazem parte do
corpo do sujeito como máquinas musculares, sensoriais e cognitivas que se tornam
fundamentais para sua existência social cujas características físicas e funcionais são
ajustadas de acordo com as preferências e necessidades pessoais dos seus usuários
e também coletivas. As narrativas trazidas pela professora Tempestade e por
Santaella (2007) reforçam a ideia de que as tecnologias não estão a parte dos sujeitos
e sociedade, ao contrário, estão intrínsecas e enraizadas, possibilitando a extensão
do nosso corpo coletivo.
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Pensando por essa perspectiva, as tecnologias só fazem sentido se integradas
as necessidades individuais e sociais e deve estar presente, sobretudo, nos espaços
de socialização e produção do conhecimento. No entanto, na visão do professor
Spawn, as tecnologias ainda não é uma realidade acessível e presente na escola,
como relata:
O vídeo game, minha diversão sempre foi tecnologia. Tanto que minha
frustação quando estudante foi nunca ter conseguido fazer
gamificação na escola. Então, foi a partir disso que, como professor,
eu sempre tive interesse de fazer essa coisa de tirar a escola do século
XIX. Por isso, comprei o data show pensando exatamente nisso. A
gente tá naquele movimento de tentar...Mas falta curso que nos
capacite a relacionar essa tecnologia com o chão da escola” (Spawn)

O desafio de “tirar a escola do século XIX” (idem) exige, antes de tudo,
mudanças estruturais, que perpassam pelas concepções sobre educação e cidadania.
Isso porque é preciso consolidar a perspectiva de que a comunicação e suas
tecnologias é um direito humano e, portanto, o Estado deve possibilitar as condições
para o acesso da população às mídias sociais e digitais. Em uma sociedade
globalizada, informatizada e digital, o acesso aos bens e serviços socialmente
produzidos deve ser direito de todas as pessoas. Embora isso seja consenso nos
pactos sociais (tratados, constituições, legislações), as realidades sociais denunciam
uma exclusão digital que é sistêmica, pautada pelas estruturas sociais de classe, raça,
gênero. Como relembra Bonilla e Pretto (apud BAHIA, 2011, p. 31): “a exclusão digital
e a exclusão social são fenômenos estreitamente associados”.
O sentido capitalista atribuído a essas tecnologias como artigos de luxo, afasta
da escola pública até mesmo as possibilidades de enxergar o uso cotidiano e
normalizado dos aparatos tecnológicos nos processos de ensino e aprendizagem,
como nos diz o professor Spawn. Por isso, a gamificação nas escolas públicas ainda
fica apenas no lugar do desejo de estudantes e professores, mesmo estando presente
no cotidiano de muitos estudantes.
Outra questão relatada por Spawn é o desafio de integrar as tecnologias à sala
de aula considerando as realidades e necessidades sociais da comunidade escolar,
ou, em seus termos “ao chão da escola”. A dificuldade dos professores utilizar as
interfaces digitais articuladas aos assuntos, interesses e necessidades da
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comunidade escolar e, consequentemente, da sociedade, pode ser compreendida
pelo próprio processo formativo docente, como nos leva a interpretar a fala do
professor Spawn. Se o processo formativo, especialmente, para as questões
operativas das tecnologias – como se fossem esvaziadas de sentidos e utilidades
sociais, políticas, culturais, econômicas –, as possibilidades de relacioná-las com o
“chão da escola” ficam restritas. Quando as tecnologias estão associadas à vida
social, elas modificam as experiências individuais e coletivas, transformam o modo de
nos relacionarmos no mundo, como observa professor Nezhno:
É uma questão de entendimento, de evolução... A roda, assim como a
escrita e outras tecnologias é um passo gigantesco no avançar, é um
símbolo do avanço. Com a roda, você vai buscando novos caminhos,
você fica mais rápido, você vai se deslocar, adquire mais velocidade.
Ela tem toda essa simbologia da tecnologia que não para nunca; você
está sempre em evolução, sempre mudando chegando em algo novo
e outros espaços, de acordo com a necessidade. (Nezhno)

Ao comparar a velocidade da roda à rapidez da evolução das tecnologias,
aponta sobre esse caráter dialético das tecnologias, que se movimenta conforme as
necessidades sociais, abrindo novos caminhos e possibilidades de construção e
socialização de conhecimentos.
Os professores apresentam concepções de tecnologias que se aproximam do
que diz Lima Jr. (2005, p.15): “[...] processo criativo através do qual o ser humano
utiliza-se de recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do que está disponível
na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar resposta para os
problemas de seu contexto superando-os”. A tecnologia se configura como um
processo criativo, participativo e produtivo, que não se reduz apenas ao saber fazer.
Nesse processo, o ser humano transforma a realidade em que está inserido, além de
vislumbrar novas possibilidades de produzir conhecimento. Os blogs, sites, as redes
sociais, por exemplo, alteraram não apenas as dinâmicas de produção e consumo de
conteúdos como possibilitaram acesso mais democratizado aos conhecimentos,
sobretudo, as questões sociais como o racismo, o machismo, a LGBTQIfobia, dentre
outros. É nesse sentido que as tecnologias da informação e comunicação atuam no
fortalecimento da dimensão transformadora da educação nas sociedades.
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Durante as reflexões sobre as concepções de tecnologia, o professor Spawn
demonstra sua inquietação em articular sua prática pedagógica ao contexto das
tecnologias digitais, sinalizando a necessidade de uma formação que dê conta dessa
demanda.
A partir do exposto pelo professor, compreendemos que há necessidade de
ações em busca do diálogo das TD com o processo de ensino e aprendizagem. Uma
das ações é a formação continuada que articule as dimensões técnicas, operativas,
teóricas, metodológicas, éticas e políticas educacionais, numa direção que contribua
para a reflexão crítica sobre as realidades sociais e melhorias estruturais no processo
de ensino e aprendizagem.
A formação tem centralidade nas falas dos sujeitos colaboradores pela sua
capacidade discursiva, interativa, dinâmica, e, portanto, transformadora, pois
possibilita uma prática reflexiva:
[...] a formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os
professores reelaboram saberes iniciais em confronto com suas
experiências e práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos
escolares. É nesse confronto e num processo de troca de experiências
e práticas que os professores vão constituindo seus saberes como
uma prática, ou seja, aquele que constantemente reflete na e sobre a
prática (PIMENTA, 1999, p. 56).

É fundamental que o professor vivencie processos de formação que
oportunizem refletir sua própria prática, como caminho de transformação e redefinição
de suas ações. As sessões reflexivas formativas desta pesquisa se constituíram como
espaços de formação, para reflexão sobre as práticas docentes que se estabelecem
em um contexto de diversidades e pluralidades culturais e de linguagem. Nesse
espaço-tempo, tecido por conhecimentos pessoais e coletivos, emergiram falas dos
docentes reflexões sobre os desafios do uso das tecnologias digitais nas atividades
profissionais, bem como sobre a necessidade de formação:
Eu sempre tive uma insegurança histórica, desde a minha infância,
com tecnologia. Lembro uma vez de pedir ao gestor da escola o
datashow que era nossa ferramenta itinerante, pois tinha que levar
para lá, para cá nas turmas e eu ia passar um vídeo. E aí eu pedi ajuda
para operar a ferramenta e o gestor, brincando comigo, perguntou
cadê o paciente e o bisturi para operar (risos). Eu sempre tive muita
insegura com máquinas e, assim, a gente se vê às voltas, né, com
esses recursos digitais.
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O PowerPoint é uma coisa que tem no meu notebook, mas eu nem
ligo lá para mexer, que eu tenho medo de quebrar se eu mexer. Então,
a própria tecnologia, o saber que a tecnologia exige de mim é um muro
e eu estou tentando desconstruir aqui, quebrar devagarzinho
(Ladyhawk).

A fala da professora Ladyhawk demonstra os desafios enfrentados pelos
professores, ao precisarem lidar com os artefatos digitais – para além de atividades
da vida pessoal – na prática pedagógica. Interpretamos que são muitas as angústias
dos professores em relação à apropriação tecnológica, visando à potencialização de
suas práticas pedagógicas: “o saber que a tecnologia exige de mim é um muro”. Mas
também, percebemos, em seus depoimentos o desejo de transformar essa realidade:
“e eu estou tentando desconstruir aqui, quebrar devagarzinho”. Compreendemos que
a escola pode se constituir nesse espaço de desconstrução necessária à produção de
novas experiências e saberes. Conforme Gadotti (2003, p. 3), “o conhecimento novo
é resultado de um longo processo em construção do indivíduo”.
Dessa maneira, consideramos que, para que a construção de conhecimento
significativo aconteça para o professor, é necessário um processo contínuo de
formação reflexiva, de modo a oportunizar aos professores desenvolver suas
capacidades, redimensionar sua prática pedagógica, levando em consideração a
importância das tecnologias digitais como demanda da sociedade contemporânea. A
formação, de acordo com Candau (1997, p. 64), é “[...] um trabalho de reflexividade
crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal
e profissional, em interação mútua”. Então, para vencer os desafios impostos pela
cultura digital, faz necessária a formação docente contínua e permanente, como um
movimento de transformação pessoal, profissional e organizacional, intimamente
associada à experiência prática e à reflexão.
Os partícipes, ao relatarem como acontecem as formações da rede estadual,
chamam atenção para a falta de investimentos, com vistas ao acesso às tecnologias
digitais, no ambiente escolar, bem como a falta de continuidade das formações:
Realmente, nós estamos levando muito tempo para nos envolvermos
na tecnologia. O governo fez um curso em 2018; na verdade, pareceme que foi para justificar alguma coisa dele lá, que tinha que fazer a
formação de professor. Mas ele jogou o curso, e não foi uma coisa
assim... que foi bem aproveitada. Então o professor fez o curso para
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ganhar o seu abono, né, mas não teve investimento para que isso
fosse levado para a escola.
Deveria ser uma coisa mais complexa, uma coisa que tem que ser feita
a longo prazo e não como foi feito. (Okoyé).

Temos uma discrepância entre a importância e a potencialidade que
as tecnologias digitais representam ao ensino. E isso tem travado, por
conta da realidade que a gente encontra entre os alunos... tudo a ver
com nossa realidade...a gente fez uma formação e não teve logística
para a gente aplicar, né, as habilidades que a gente adquiriu com
aquela formação, logo depois, em simultâneo. A gente acabou tendo
que resgatar o que ficou na memória, o que ficou registrado em algum
lugar, de forma urgente, no contexto de Pandemia. E outra... além de
não haver logística na escola, né, estrutura, além do nosso alunado
não ter essa formação também. (Ladyhawk)

Os relatos das professoras denunciam as fragilidades da gestão governamental
para com a formação docente, que se revelam nos gestos descomprometidos com a
dimensão reflexiva e transformadora desse processo, uma vez que, no lugar de
atender às demandas educacionais, busca atingir apenas às exigências legais
impostas, como por exemplo, cumprir as metas do Planejamento Plurianual realizando
formação sobre tal temática, mas sem considerar os aspectos fundantes e os
impactos, ou seja, os aspectos mais qualitativos, sobretudo. As políticas públicas
educacionais, no âmbito da formação continuada, precisam se orientar pelas
necessidades que emergem na sociedade e nas escolas; por isso, devem existir para
alcançar os objetivos pelas quais foram forjadas e não apenas para servir a interesses
e metas imediatistas, privadas, focais e governistas.
Mais do que constar como ação no relatório de governo, é preciso que as
políticas educacionais garantam uma formação de qualidade e com as condições
devidas para materialização das possibilidades reflexivas e interventivas às quais se
propõem. As lutas dos professores para dar aula durante a pandemia sem ter tido
formação e estrutura, tendo que se responsabilizar individualmente pelos aparatos
digitais de trabalho (computador, internet, habilidades com as tecnologias digitais e as
aulas online, dentre outros) demonstra a falta de priorização governamental para com
a educação, se eximindo de sua responsabilidade em garantir os recursos e condições
conforme os interesses e necessidades sociais.
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Nessa perspectiva, o desafio da formação é concretizá-la, realmente, em um
processo reflexivo de aprendizagem contínua, em que os professores tenham a
oportunidade de dialogar acerca das metodologias utilizadas e, também, das
condições de estabelecer uma relação com as experiências do aluno. A falta de
estrutura tecnológica da escola é mencionada nos dizeres das professoras, que
reforçam a dificuldade de lidar com as tecnologias digitais na prática pedagógica, por
conta das limitações dos processos formativos e questões estruturais da educação
pública.
Diante dessa realidade a docente Okoyé expressa que a educação adiou o
processo de aproximação das tecnologias digitais para com as práticas pedagógicas:
“Realmente, nós estamos levando muito tempo para nos envolvermos na tecnologia”.
Essa conflituosa relação entre tecnologias digitais e prática pedagógica docente se
revelou de modo mais concreto com a pandemia da covid-19. As dificuldades da
educação pública, no sentido de garantir e manter as aulas, nesse momento,
evidenciou que as ausências e/ou fragilidades formativas dos professores para o
trabalho com as tecnologias digitais e a exclusão digital são problemas educacionais
que devem ser tratados como prioridade.
Identificamos, nos discursos, as críticas às políticas públicas que não oferecem
uma formação docente que seja capaz de construir condições para que os desafios
pedagógicos percebidos sejam refletidos, debatidos pelos profissionais de forma
coletiva, levando em consideração o contexto; e, a partir daí, apontar caminhos e
estratégias que deem respostas às necessidades da comunidade local. A docente
Ladyhawk reflete e questiona:

Eu tô naquele curso de ferramentas digitais... e percebi que as tarefas
da primeira semana exigiam saberes que a gente já tá dominando,
você tinha que ficar printando como formar uma turma no classroom,
ah, minha filha, por favor!
Pronto, então a gente vai fazer a formação. Mas a gente não vai usar
essa informação porque a gente não vai mexer no vespeiro da
exclusão, a gente vai manter os alunos excluídos e ponto. Não há
nenhuma articulação da instituição escola para que essa demanda por
inclusão digital, ela aconteça, por quê? Porque fica a política da
conformidade. E aí não é que a gente não tem que fazer curso, não. A
gente tem que fazer curso, mas acho que a gente tem que ir além,
porque a gente também é ser humano, a gente vai ficar fazendo o
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curso e cadê a motivação para trabalhar com as ferramentas que esse
curso nos ensina? (Ladyhawk)

É nesse contexto que a metodologia para a formação de professores, em um
contexto de cultura digital, precisa pautar-se em um planejamento participativo com o
intuito de valorizar as necessidades do fazer pedagógico em sala de aula. Para isso,
os sujeitos em formação precisam ser ouvidos, considerando que estão embricados
diretamente no processo educativo, em relação e contato direto com o chão da escola.
Ademais, a democracia brasileira tem como pressuposto a participação social nas
proposições e intervenções estatais (BRASIL, 1988). Apesar da existência de
processos como o Planejamento Plurianual Participativo (PPA), que, nos últimos
governos, têm acontecido em ciclos participativos, envolvendo a sociedade civil e os
poderes públicos, é preciso estender a participação popular não apenas à fase de
discussão e aprovação das propostas, mas sobretudo, ao momento de detalhamento
e execução dos projetos e ações.
É nesse momento de participação que os docentes expressam suas frustações,
angústias, desafios, como também as práticas pedagógicas exitosas. Assim, em um
contexto coletivo de discussões, se manifestam as reflexões e emergem
possibilidades de superação dos problemas coletivos. Ressaltamos que a tecnologia
digital não pode ser tomada como solução única para os atuais problemas na
educação. Kenski (2003, p. 15) salienta que para
[...] ter um melhor ensino, é preciso que se façam reformas estruturais
na organização da escola e no trabalho docente. Aspectos, como a
criação de políticas públicas direcionadas às tecnologias digitais na
educação, predisposição dos gestores e professores em favor da
inserção das tecnologias digitais, tanto no espaço físico, quanto no
currículo e na formação docente devem ser observados a fim de se
conseguirem melhores resultados.

Entendemos que a integração das tecnologias digitais às práticas pedagógicas,
no ambiente escolar, está vinculada às políticas públicas por uma formação docente,
mas precisa ir além. A concretização das tecnologias digitais nas escolas não
demanda apenas formação, não depende única e exclusivamente dos professores,
mas sobretudo, de questões estruturais: aquisição de computadores, implantação de
internet, recursos para realização de projetos, dentre outros. Essa formação precisa
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ser dialógica, reflexiva, em que o professor, além construir saberes técnicos, tenha
acesso às condições reais para implementar as tecnologias digitais no fazer
pedagógico.
Entendemos, na reflexão da professora Ladyhawk – “A gente tem que fazer
curso, mas acho que a gente tem que ir além, porque a gente também é ser humano,
a gente vai ficar fazendo o curso e cadê a motivação para trabalhar com as
ferramentas que esse curso nos ensina?” – que uma formação para professores
precisa ter ações significativas e reflexivas para sua prática pedagógica; e foi nessa
perspectiva que as sessões reflexivas formativas desta pesquisa foram conduzidas.
Ao dizer “a gente tem que ir além, porque a gente também é ser humano”, a
professora nos leva a interpretar que uma formação para o uso das tecnologias na
prática pedagógica não pode se fundar apenas nos saberes técnicos; pois,
entendendo os professores como mediadores dos processos constitutivos da
cidadania dos alunos, a formação precisa ser pensada no sentido de contribuir para a
superação das desigualdades sociais e culturais.
Isso implica pensar as tecnologias digitais não como artefatos de opressão, que
ignoram as pluralidades, em prol da manutenção da colonialidade do saber, que exclui
quem não se encaixa no padrão descrito pela sociedade; as mídias e multimídias não
podem abastecer e engajar a conduta excludente que invisibiliza as raças. Porque a
diversidade é, fundamentalmente; pois, conhecimentos, referências e narrativas de
outras culturas para além da europeia, precisam fazer parte da vida escolar.
O projeto de poder colonialista se estrutura a partir de um sistema de
pensamento e organização social em que há “conquistadores” e “conquistados”,
“dominadores” e “dominados”, colonizadores e colonizados. A mentalidade colonial
europeia instituiu um sistema científico e social que confere um lugar de superioridade
para os colonos e de inferioridade para os povos colonizados (QUIJANO, 2005). É
nesse contexto que o eu-europeu é construído como o sujeito universal, e
consequentemente como o ser pensante, o ser humano, enquanto, que o “outro” é o
serviçal, o sub-humano, o desumanizado.
Como nos mostra Quijano (2005) a partir de fatos históricos, o etnocentrismo
colonial se apresenta em teorias e pensamentos que têm como fundamentos
verdades universais, a partir de um olhar ocidental, patriarcal, racista e capitalista, que
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sustenta e legitima estruturas de saberes e poderes comprometidos com interesses e
valores dos grupos hegemônicos, estabelecendo um sistema de dominação, onde as
culturas e a própria existência dos grupos oprimidos são ameaçadas, apagadas
histórica e socialmente.
Revisitando Ramon Grosfoguel (2019, p.26), o conhecimento nas instituições
educacionais ocidentalizadas tem sido estruturado nessa perspectiva colonial, que
tem como pilares o racismo e o sexismo epistêmico. Concordando com o autor, o
epistemicídio tem sido estratégia histórica de apagamento, de genocídio de mulheres
e da comunidade negra e indígena. Genocídio esse que perpassa pelo epistemicídio
e pelos corpos exterminados pela pobreza, miséria, violência policial, exclusão digital
e outras tantas violações.
No contexto das escolas públicas de um país latino e afro-indígena, urge, mais
ainda, a descolonização dos saberes e práticas pedagógicas. É importante que o povo
brasileiro conheça suas histórias a partir dos saberes e narrativas dos povos
originários e tradicionais. Do mesmo modo, os profissionais da educação e estudantes
devem conhecer a história da escolar, da comunidade e instituições sociais locais e
dentre outros. É preciso conhecer as histórias contadas pelos sujeitos e setores que
compõe a sociedade, sem promover apagamentos e segregações.
Nesse sentido, compreendemos que uma formação precisa estar ancorada em
uma cultura de um mundo pluriversal, de partilha e colaboração, em que o movimento
de reflexão possibilite inspirar, instigar práticas inovadoras na escola, envolvendo
linguagens multimodais e multissemióticas, ressignificadas e ampliadas pelas
tecnologias digitais e pelos letramentos de reexistência.
Para Nóvoa (2009, p. 196) “hoje é necessário mobilizar novas energias na
criação de ambientes educativos inovadores, de espaços de aprendizagem que
estejam à altura dos desafios da contemporaneidade”. Desse modo, é fundamental
favorecer a valorização da identidade profissional dos docentes, a partir de políticas
públicas. Dessa maneira, a direção mais viável para uma formação docente é aquela
em que os diálogos estejam vinculados aos reais problemas da escola; assim, o
docente verá sentido em participar e exercer sua autonomia e engajamento para
discutir soluções colaborativas dos dilemas pedagógicos que são experienciados na
escola.
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Refletir a formação colaborativa com professores do Ensino Médio demanda
pensar novas práticas pedagógicas que respeitem os saberes dos professores;
representa entender a relação que há entre a vida profissional e a vida pessoal e o
quanto a prática pedagógica é influenciada pelas duas.
Nessa perspectiva, os docentes refletem acerca dos seus saberes e
apresentam possibilidades de trabalharem de maneira colaborativa com seus pares e
com os alunos.
Recentemente quando foi lançado que teria Ensino Remoto... os
colegas começaram a ficar loucos porque não sabiam usar o google
sala de aula...fui para coordenação e disse que estava disponível para
trocar experiências, saberes, aprender. Não sou expert, mas criei um
grupo com oito professores e todos os dias no final da tarde das 16h
às 18 h eu faço a formação com eles, é tanto que chamo o grupo de
Turma Treino do Classroom, então eu preparei esses professores para
o Ensino Remoto. (Okoyé)

A gente precisa fazer mais reflexão sobre nossa experiência na
escola, exatamente o que a gente tá fazendo aqui agora...Por isso, eu
compartilhei aqui com vocês os joguinhos. Eu fiz alguns cursos de
games... gosto muito de colocar o lúdico misturado com
conteúdo...apliquei dando nomenclatura de hidrocarbonetos, os
meninos gostaram tanto que me instiga a aprender mais e trocar essas
experiências. (Tempestade)

Percebemos que as narrativas dos partícipes demonstram engajamento com a
comunidade escolar: “criei um grupo com oito professores e todos os dias no final da
tarde das 16h às 18 h eu faço a formação com eles”; predisposição para ao trabalho
colaborativo: “fui para coordenação e disse que estava disponível para trocar
experiências, saberes, aprender”. Essa perspectiva corrobora a ideia de formação na
qual estamos alicerçados: a formação em que os docentes tenham a vontade de
aprender, refletir a própria prática, compartilhar saberes e experiências com o intuito
de transformar a realidade.
Para Schön (1995, p.88), “essa atitude reflexiva e investigativa se processa
antes, durante e após a sua prática cotidiana, tornando-se, assim, uma ‘práxis’
docente construída a partir da necessidade de uma postura proativa dos professores.”
E foi nesse comportamento proativo e colaborativo que fundamentamos nossas
sessões reflexivas formativas.
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Entendemos que a formação de professores críticos e colaborativos acontece
na partilha com gestores, coordenadores e os pares de profissão, ou seja, com
envolvimento dos diversos profissionais da escola, em que são mobilizados e
relacionados conhecimentos estudados e práticas experienciadas, assim
[...] a bagagem essencial de um professor adquire-se na escola,
através da experiência e da reflexão sobre a experiência. O que dá
sentido à formação é o diálogo entre os professores, a análise rigorosa
das práticas e a procura colectiva das melhores formas de agir”
(NÓVOA, 2011, p. 72).

Pensar na formação docente considerando a sua dimensão social e política nos
aproxima das realidades, tornando possível o enfrentamento dos problemas
estruturantes que necessitam ser superados; por isso, abordaremos a seguir sobre os
letramentos de reexistência como potencialidades que abrem caminhos e visibilizam
as narrativas contra-hegemônicas.

4. 2 DO LETRAMENTO AOS LETRAMENTOS DE REEXISTÊNCIA: CONCEPÇÕES
NAS VOZES DOS PROFESSORES
No decorrer das sessões reflexivas formativas, procuramos compreender como
professores do Ensino Médio, em processo de formação, podem potencializar suas
práticas pedagógicas realizando ações autorais com narrativas de HQs digitais,
visando aos letramentos de reexistência. Pensamos os letramentos de reexistência
como

narrativas

que

reúnem

as

pluralidades,

criticidades

e

possibilitam

transformações na dinâmica escolar e social.
As produções de HQs digitais como ações autorais fundamentadas nos
letramentos de reexistência poderão fortalecer ações críticas, reflexivas e políticas,
existentes nas imagens do cotidiano, para ressignificar antigas perspectivas,
reconstruir conceitos mais dialógicos com foco na diversidade e pluralidade de
culturas e saberes. Tais produções foram fruto das discussões e saberes
compartilhados e construídos nas sessões reflexivas.
As sessões reflexivas formativas possibilitaram o debate sobre as concepções
e entendimentos dos professores sobre letramentos e letramentos de reexistência e a
articulação dessas narrativas com as experiências da comunidade escolar.
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A professora Ladyhawk, durante as reflexões sobre letramentos, socializa sua
concepção de letramentos de reexistência:
Quando eu leio letramentos de reexistência me remete há vários itens,
assim: diversidade, desconstrução, flexibilização, adaptação, tudo
isso que a gente passa nesse contexto de aulas. Tudo pela
sobrevivência, que levou a gente a ter um jogo de cintura e se
redescobrir através disso tudo. (Professora Ladyhawk)

Esse depoimento nos autoriza a interpretar que a docente compreende que
suas ações pedagógicas, em sala de aula, são tecidas por um conjunto de práticas
sociais, que se configuram como formas de resistência, de reinvenção, de
redescoberta. ”Tudo pela sobrevivência”; leia-se aí uma forma de reexistência em
contexto de educação. Como diz Souza (2011, p. 37) “Letramentos de reexistência
aqui será a reinvenção de práticas [...]”. Nessa labuta diária pela sobrevivência, o
professor torna-se um questionador das escolhas pedagógicas, o que constitui um
gesto de autoria.
Uma educação baseada na prática dos letramentos de reexistência reconhece
a importância de desenvolver o processo de ensino e aprendizagem alicerçado nas
vivências individuais e coletivas dos sujeitos e de suas comunidades, “[...] nega a
hierarquização das práticas sociais e subverte a distribuição de poder nas construções
de atividades situadas locais, em contextos sociais” (KLEIMAN, 2008, p. 491). Dessa
maneira, entendemos que as práticas de letramentos dos estudantes construídas no
espaço escolar e para além dele precisam ser visibilizadas e valorizadas.
Entre debates e diálogos os professores foram provocados a refletir sobre
práticas pedagógicas que contribuam na compreensão das singularidades que
permeiam a interação no ambiente escolar frente à cultura que o aluno já tem e a
realidade local. Refletimos sobre a importância de o professor conhecer o contexto
histórico e social em que vivem seus alunos, considerando as múltiplas linguagens e
culturas. O professor Nezhno diz o seguinte:
A questão do letramento no ensino-aprendizagem mostra que o
professor precisa permitir que haja uma troca permanente na sala de
aula...que o aluno interaja, não havendo posições hierárquicas na
educação. É o que chamo de trabalho de bumerangue do professor.
Então é você aprender sempre ensinando e ensinando sempre
aprendendo. Mostrando que temos que empoderar esses alunos e
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valorizar as experiências deles... experiências práticas de cada um,
num contexto em que a linguagem produzida respeite às identidades
raciais, de gênero, de classe; isso deixa a aprendizagem muito mais
marcante. Para isso, precisamos sair da prática tradicional... nos
modes operandi antigos, em que o aluno fica lá esperando o
conhecimento.

Na fala partilhada pelo professor, percebemos que ele relaciona as práticas de
letramentos à importância de se valorizar o contexto sociocultural, conforme explica
Soares (2006, p. 36): “[...] de modo a modificar seu lugar social, seu modo de viver em
sociedade, sua inserção na cultura, assim sua relação como o outro, com o contexto
e consigo mesmo se torna diferente”. O professor conecta os letramentos ao diverso
contexto das relações sociais, potencializados a partir das vivências e práticas sociais
implicadas na comunicação dos sujeitos.
Desse modo, o letramento vai para além das experiências vivenciadas na
escola, como reforça o professor Nezhno “num contexto em que a linguagem
produzida respeite às identidades raciais, de gênero, de classe” Os letramentos de
reexistência subvertem as hierarquias sociais e a lógica do saber-poder, na medida
que são forjados na conectividade entre as experiências dos professores e alunos e
produzem narrativas e práticas que alteram as dinâmicas sociais.
Nessa perspectiva, a escola precisa assumir novos papéis e funções sociais
na comunidade, da qual faz parte e assim produzir conhecimento de forma
colaborativa a partir dos contextos e referências locais. Pois, como afirma Souza
(2011, p. 37):
A escola, cada vez mais, se torna chão de diferentes culturas com as
quais ainda não consegue dialogar – ainda que a necessidade já seja
reconhecida -, por conta de um processo de exclusão que ainda
marca, em termo de acesso, permanência e sucesso escolar, a
história de um Brasil negro e de um Brasil branco que, a despeito de
algumas mudanças, ainda não são um só.

Frente a esse desafio, os letramentos de reexistência compreendem as
práticas sociais como possibilidades para auxiliar no processo ensino-aprendizagem,
oportunizando outras rotas de construção dos saberes. Assim, entendemos que tais
letramentos oportunizam repensar o fazer docente, na medida em que trazem
discussões sobre questões e tensões das realidades sociais e sua articulação com a
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prática pedagógica. Ao trazer diferentes saberes e experiências, contribuem para a
desconstrução de preconceitos e desigualdades - gênero, classe, etnia, raça – e para
o fortalecimento da diversidade e cidadania enquanto dimensões fundantes da vida
social.
Reexistir solicita um papel histórico de reinventar uma nova existência,
compreendendo, na complexidade social, maneiras diversas de produção do ser. Os
letramentos de reexistência legitimam e visibilizam que sujeitos e grupos
historicamente oprimidos sejam reconhecidos como construtores de saberes e
práticas autênticas, promovendo, por meio das diversas formas de linguagens,
deslocamentos e transformações no cotidiano escolar. É nesse sentido que as
experiências pessoais e profissionais dos docentes se constituem como elementos
estruturantes dos letramentos de reexistência, conforme abordaremos na próxima
seção.

4.2.1 Saberes pessoais e profissionais dos docentes na construção cotidiana
dos letramentos de reexistência

Compreender os letramentos de reexistência como uma prática social, histórica
e cultural, que oportunizará possibilidades de descolonização do conhecimento
implica entender a realidade dos estudantes, os processos sócio-históricos em que as
práticas sociais de leitura e de escrita se ancoram, para além dos letramentos
escolares, distanciando-se da ótica unidirecional. Assim, Street (2014, p. 122) explica:
O letramento está de tal modo encaixado nessas instituições na
sociedade contemporânea que, às vezes, é difícil nos
desenvencilharmos e reconhecer que, na maior parte da história e em
grandes setores da sociedade contemporânea, as práticas letradas
permanecem encaixadas em outras instituições sociais.

O letramento escolar não está desassociado dos letramentos forjados nas
demais instituições sociais. Isso porque as instituições sociais produzem
conhecimentos e legitimam modos de viver e de pensar que atravessam as
experiências individuais e coletivas dos sujeitos. Concordando com Street (2014), os
letramentos (re)produzidos pelas instituições e setores da sociedade se cruzam com
os letramentos da educação formal.
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Antes de discutirmos com os partícipes desta pesquisa as ações autorais para
o letramento de reexistência, visando à potencialização de práticas pedagógicas, foi
relevante compreender como eles constroem suas identidades, considerando que a
forma como se percebem e percebem o mundo influencia nas produções de suas
experiências e, consequentemente, no fazer docente. Durante os encontros reflexivos
formativos interpretamos que os partícipes articulam os seus processos de construção
de saberes a partir das experiências pessoais, profissionais e formativas,
historicamente construídas.
Os professores constroem suas identidades em interação com o meio social
em que vivem, a partir das relações que estabelecem com o grupo social do qual
pertencem. E a identidade individual é fundamental para a construção da identidade
profissional. Então, julgamos importante que os professores refletissem sobre suas
identidades, e sobre como eles se reconhecem etnicamente:
Sou parda de alma preta, no dizer de GOG (Rapper). Precisei
constatar minha pele, meu rosto, meus cabelos, minha ascendência,
minha periferia (Complexo Nordeste de Amaralina), quando mirei o
empoderamento... Passei a maior parte da infância ouvindo e
reproduzindo posturas racistas e preconceituosas em várias ordens
(Ladyhawk)
Eu não me considero uma pessoa branca, mas sim parda e se for pra
escolher entre o branco e o negro, eu prefiro me considerar como uma
pessoa negra. (Okoyé)
Sou negro e só comecei a construir essa certeza quando terminei o
curso de Letras após escrever meu trabalho sobre anúncios de
comercialização de negros e negras escravizados na Bahia no ano de
1871. Mas minha identidade só tomou corpo quando entrei no curso
de Serviço Social. Lá tive professores que muito me influenciaram.
(Spawn)

Essas narrativas demonstram o quanto a construção das identidades é
complexa e dialética, marcada por condições externas e sociais que, muitas vezes,
distanciam os sujeitos de si próprio enfraquecendo a pertença coletiva, conforme os
relatos citados pelos professores que deixam nítidos sobre como os letramentos de
reexistência contribuem para o reconhecimento e afirmação das identidades dos
sujeitos e grupos historicamente estigmatizados.
Esses professores, entendendo-se negros, afirmam sua pertença racial. São
marcados por uma representatividade de si mesmos: a cor. Se essa identidade está
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explicitada para eles próprios, significa que tomam sua identidade racial como um
marcador cultural que influencia seus lugares (e não lugares) e, portanto, reverbera
em seu fazer pedagógico.
Embora falemos em experiências pessoais e profissionais desses sujeitos, é
importante destacar que não há como separá-las, tendo em vista que o sujeito é um
ser integral, indivisível e indissociável de ideologias e vivências individuais e coletivas.
Assim, a identidade racial e a identidade docente se relacionam em um movimento
múltiplo e cíclico. O sentimento de pertença e a percepção empoderada sobre si
implicará em um fazer docente articulado e comprometido com as narrativas desse
universo identitário. É nesse sentido, que quando professores se reconhecem e
afirmam enquanto pessoas negras e trazem para o chão da escola as discussões
sobre temáticas que envolvem a questão racial, estão promovendo deslocamentos
nas formas como as práticas pedagógicas e os conhecimentos são construídos e
socializados.
Sabemos que a escola, através dos discursos escritos e orais, ainda privilegia
as narrativas hegemônicas, dos grandes cânones; partindo da ideia de que “As
leituras de negros e mestiços, marcadamente influenciadas pela tradição oral
desvalorizada, juntamente com seu corpo de descendência africana, não têm lugar,
valor algum se comparadas aos valores da leitura e da escrita ensinados na escola[...]
Souza (2011, p. 40). Assim, na maioria das vezes, é quase inexpressivo – do ponto
de vista macro - o movimento de trazer os saberes contra-hegemônicos para o centro
das práticas pedagógicas.
As narrativas ilustram que a percepção étnica das identidades dos sujeitos foi
construída a partir dos letramentos sociais e especificamente dos letramentos de
reexistência como demonstra os relatos da professora Ladyhawk, ao citar o rapper
GOG e; do professor Spawn quando diz “minha identidade só tomou corpo quando
entrei no curso de serviço social. Lá tive professores que muito me influenciaram.”
Aqui nós voltamos, mais uma vez, para a potência dos letramentos de reexistência
como processos formativos que possibilitam a construção e fortalecimento de
identidades sob uma ótica coletiva.
Compreendemos que, tendo a identidade docente uma estreita relação com as
práticas pedagógicas que desenvolvem, a escola como um ambiente democrático de
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inclusão, de letramento, precisa valorizar e dialogar com diferentes culturas e com os
contextos histórico-sociais dos sujeitos. Portanto, considerando que as identidades de
alunos e professores são marcadas por várias características e situações que
potencializam a diferença, seja ela racial, seja de outra ordem, é necessário que, a
partir de projetos e debates que envolvam os letramentos de reexistência, a escola
possa visibilizar as identidades de professores e alunos, independentemente do seu
pertencimento.
A lei 10.639/03 e o parecer 03/2004 das Diretrizes Curriculares Nacionais
legitimam essa necessidade, quando no seu artigo 1º, parágrafo 2º diz: “o objetivo da
educação das relações étnico-raciais é a divulgação e a produção de conhecimentos,
bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade
étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que
garantam a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidades, na busca
da consolidação da educação brasileira”.
Dessa forma, a identidade também tem relação com o exercício de docência
de uma professora negra, pois ao se autoidentificar com uma pertença racial ela
poderá construir um fazer pedagógico pautado por esta identidade, composto de
muitos símbolos de representações positivadas de si mesma, potencializando em sua
ação pedagógica na sala de aula, atividades, projetos e discussões que estimulem a
descoberta das identidades raciais dos alunos, de forma que eles mesmos possam
construir sentidos positivados da pertença racial negra. Assim, se torna importante
que os professores negros, sujeitos com história de vida, identidade, valores, crenças,
experiências e costumes entrem na escola e permeiem, pelas diferenças e
semelhanças que compõem a diversidade escolar. (GOMES; SILVA, 2002).
A escola é uma agência de letramentos de reexistência, que se tecem pelas
diferenças, pela diversidade, pelas histórias de vida, crenças e valores; portanto, é
necessário desenvolver práticas pedagógicas com ações que visem desconstruir
estereótipos e preconceitos. Os docentes podem contribuir a partir das suas
experiências pessoais, metodológicas, discursiva e formativas, através da construção
de propostas educacionais que propiciem uma educação para diversidade, a partir de
um olhar mais plural que acolha as múltiplas formas de ensinar e de aprender. Nesse
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sentido, Imbernón (2009, p. 46) salienta a importância da formação como um meio de
intervenção social:
A formação não apenas é aprender mais, inovar mais, mudar mais ou
o que se quiser acrescentar; pode ser um movimento crítico às práticas
trabalhistas como a hierarquia, ao abuso de poder, à miséria
econômica, à xenofobia, à proletarização, ao individualismo, etc., e
promover uma formação mais voltada a combater práticas sociais
como exclusão, segregação, racismo, intolerância etc. Além da
formação em tímidos cursos sobre didática, sobre temas transversais,
trata-se de gerar verdadeiros projetos de intervenção comunitária nos
territórios.

Os processos formativos precisam se desenvolver de modo a possibilitar
práticas contínuas e sistêmicas, das quais os professores e coordenadores
pedagógicos sejam articuladores e envolvam toda comunidade escolar nesses
processos. A formação, enquanto um movimento dialético, articula-se com as
questões sociais no sentido de denúncia e desnaturalização das hierarquias e
desigualdades sociais.
Nesse contexto, as sessões reflexivas se constituíram como espaços de
formação, em que os partícipes demandaram um tempo maior para refletir acerca da
formação continuada articulada com as realidades e necessidades sociais, dos
letramentos de reexistência, das tecnologias digitais e das narrativas do HQs como
ferramentas que possibilitam potencializar suas práticas pedagógicas em direção a
uma educação crítica, plural e transformadora.
Os cinco partícipes da pesquisa relataram que nunca participaram de uma
formação de professor que contemplasse as discussões sobre as relações étnicoraciais, e que esta também não é uma temática presente nas reuniões pedagógicas
da escola, como relata a professora Tempestade:
Esse tipo de discussão sobre a cultura africana e afro-brasileira, eu
nunca participei nas minhas reuniões pedagógicas. A coordenadora
nunca aborda. Tudo que eu desenvolvi ficou muito no individual, por
isso estou achando essa oportunidade de falar sobre essa temática
muito boa. Precisamos desse espaço para um motivar o outro, refletir,
trocar experiências.

Os professores relatam que muitas ações desenvolvidas no ambiente escolar,
no intuito de trabalhar a diversidade étnica que constitui a escola, ainda se apresentam
de forma pontual e individual. Os relatos dos docentes demonstram o incômodo que
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sentem em relação ao projeto interdisciplinar anual da unidade escolar que aborda a
temática de maneira superficial e pontual, no dia 20 de novembro de cada ano, dia da
consciência negra. Essa situação pode ser analisada no depoimento do professor
Spawn:
Todo ano a gente repete uma gincana sobre o Novembro Negro e
todos os anos as tarefas são: dança negra: a capoeira. Todos os anos
o movimento de mostrar o afoxé Filhos de Gandhi e por aí a gente vai.
Que história nós estamos contando? Será que estamos conseguindo
contar a nossa história? Até quando a gente tá no papel do outro, a
gente não consegue se enxergar para contar a história da forma
correta... isso impacta nas nossas ações como professores...isso é
preocupante.

A fala do professor Spawn apresenta uma problemática vivenciada no ambiente
escolar, que é incluir no planejamento de comemorações a cultura e história
afrodescendentes de maneira restrita para cumprir formalidades de datas do
calendário. Assim, entendemos que para que o aluno desenvolva a capacidade de
estabelecer uma relação de valor com seu legado histórico-cultural é fundamental
considerar os conteúdos relacionados à cultura e à história afrodescendente, à cultura
escolar e à construção dos saberes docentes. Para isso, é preciso que professores e
alunos contem suas histórias, narrem suas experiências individuais e as de seu povo,
a partir de suas próprias perspectivas e vivências, pois a forma como sentimos,
pensamos e percebemos as coisas tem como ponto de partida o nosso lugar no
mundo, ou como diria Ribeiro (2017), o lugar de fala.
O caminho de análise trilhado até aqui nos auxilia como referência para
compreendermos como os docentes produzem os saberes que constituirão sua
prática. Entendemos que o percurso formativo dos professores interfere no seu modo
de construir procedimentos metodológicos e eleger as histórias que serão contadas
nas salas de aula.
Neste estudo, que trata da formação docente para o trabalho com os
letramentos de reexistência, a partir do gênero textual digital HQs, foi de suma
importância visibilizar as narrativas dos sujeitos que trazem a discussão da construção
das suas identidades, que propõem romper o silêncio quando o assunto é a cultura
afro-brasileira no ambiente escolar, que sempre vem maquiado, simplificado, como
nos falou o professor Spawn, como uma prática de contar apenas uma versão da
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história; o perigo da visão única da história, conforme apresenta Adichie (2009, p. 4)
“A única história cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que eles
sejam mentira, mas que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a
única história.” De fato, as histórias únicas são perigosas porque promovem
apagamentos, epistemícidios e são envoltas de interesses que buscam justificar e
manter o poder de dominação de determinados grupos e instituições sociais.
Mesmo não tendo experiências formativas e espaço nas reuniões pedagógicas
para refletir e debater sobre as relações étnico-raciais, os discursos dos sujeitos
demonstram a preocupação e as tentativas de trabalhar no ambiente escolar as
temáticas que envolvem tais questões, além de se perceberem como mediadores.
Nesse sentido os professores dizem:
Quantas vezes falamos que as histórias da Bahia não são contadas
nos livros pelo povo da Bahia? E aí trago para meus alunos quantas
contribuições nosso povo africano teve e tem para a economia e a
cultura internacional... a nossa metodologia, nossa prática pedagógica
não pode estar distante da realidade dos alunos e do processo
histórico. É como o pássaro Sankofa que olha para trás...então para
que os nossos alunos cheguem aos espaços de poder, é uma forma
que usamos na militância. Precisamos mostrar a eles que África não
é símbolo de destruição e HIV. A questão básica, fazendo analogia ao
letramento de reexistência, é atuarmos nessa frente de
reconhecimento e valorização da cultura negra. Na verdade, já
vislumbramos, né... e tentamos combater o tempo todo a invisibilidade.
(Nezhno)
Não tem como ir para o chão da nossa escola, com alunos
majoritariamente afrobrasileiros e não discutir questões raciais.
Principalmente quando a gente fala de escola pública né? A gente vai
discutir com pensamentos de resistência. Esses meninos precisam
saber sua ancestralidade e eu faço isso o tempo todo, para que aluno
possa se reconhecer positivamente... Precisamos parar de reproduzir
a história do dominador, do colonizador. Eu só fui desenvolver a
consciência de identidade na universidade, mas temos uma lei desde
2003 e nossos alunos precisam ter acesso a outras histórias e ter
orgulho do quanto fomos resistentes, afinal estamos aqui. Eles
precisam saber que ninguém nasce escravo. Eu fico atento até na
preparação dos slides porque eu faço questão de procurar as imagens
em que os alunos se reconheçam; o que não é uma tarefa fácil, pois
ao ir aos buscadores da internet e escrever criança negra, na maioria
das vezes não vem uma imagem bonita de se botar no slide não. Então
não tenho dúvida que nós professores e alunos estamos na
caminhada, no percurso dos letramentos de reexistência o tempo todo.
(Spawn).
A sociologia tem como centralidade discutir as desigualdades sociais.
Ainda mais quando você vai falar da nossa realidade né: Brasil, Bahia,
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Salvador. Então independente do conteúdo a gente sempre chega na
questão desigualdade. Quando eu vou trabalhar com música sempre
eu trabalho com rap... já trabalhei com Racionais, já trabalhei com
Djonga que é um mineiro... Pedagogicamente, é pensado trabalhar
essa riqueza da Periferia didaticamente, incluindo nos nossos objetos.
Mas ainda é muito pontual, é uma coisa que a professora alí faz, outro
professor faz, ainda não temos uma coletividade fazendo, discutindo.
(Ladyhawk).

As falas dos professores nos levam a entender que, mesmo diante das
limitações de uma formação pontual e superficial, os letramentos de reexistência se
expressam o tempo todo no cotidiano escolar, por meio das denúncias presentes nos
relatos de professores e estudantes, nos conflitos provocados pelas tensões e
desigualdades sociais e nas narrativas de resistência de lideranças e referências para
os grupos historicamente oprimidos.
Embora sejam tímidas essas experiências – se compararmos com as práticas
coletivas no geral –, há um movimento de docentes que buscam a descolonização do
conhecimento nos seus fazeres pedagógicos, buscando desnaturalizar e romper com
os saberes e práticas que justificam e estruturam preconceitos, estereótipos,
apagamentos e desigualdades. Ainda que essas questões não sejam trabalhadas
didaticamente, elas emergem e se expressam no cotidiano escolar, já que fazem parte
da vida social e consequentemente da vida de toda comunidade escolar, que é
heterogênea e atravessada por marcadores culturais de diferenças – de gênero,
classe, raça, identidade sexual e outros.
Os letramentos de reexistência estão presentes na atuação docente, pois
interpretamos nos discursos dos docentes práticas pedagógicas que possibilitam
romper com as concepções hegemônicas de senso comum que distancia os alunos
dos conhecimentos culturais e históricos dos afro-brasileiros e ainda permitem a
reprodução de estereótipos, como destaca o professor Nezhno “precisamos mostrar
a eles que África não é símbolo de destruição e HIV”. As falas dos partícipes nos
mostram a necessidade de o professor refletir a própria prática, a fim de construir
ações pedagógicas que dialoguem com as realidades e promovam narrativas
legitimadas pelos próprios sujeitos e grupos sociais envolvidos.
Os professores revelam em suas falas um compromisso ideológico,
epistemológico e político que advém da consciência de que o respeito à diversidade
e à pluralidade de que é constituída a cultura brasileira e que se presentifica nas
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identidades dos alunos, nas diversas etnias presentes na sala de aula da escola
pública. Dessa maneira, a prática pedagógica não pode se firmar em um único pilar,
o que sustenta o preconceito e a discriminação, que se apoia na história do europeu,
superior, banco, sagaz, que se empoderou às custas da dominação colonial, da
escravidão de inúmeras etnias, especialmente, a do negro.
Portanto, é imprescindível que a educação das relações étnico-raciais e outras
temáticas que envolvam a diversidade superem uma pedagogia para além da
hegemônica que sempre esteve presente nos currículos escolares, que, quando muito
faz, reserva apenas as datas comemorativas ou situações pontuais, para tratar,
superficialmente, acriticamente, de questões tão importantes que envolvem a
formação humana e a vida em sociedade.
Então, uma barreira importante a ser superada é a formação de professores
para a desconstrução dos estereótipos, para o desenvolvimento de práticas que
descolonizem e denunciem as amarras inferiorizantes, as quais têm desconsiderado
a diversidade cultural, a historicidade de cada povo. Portanto, compreendemos que
a formação de professores, a partir da aproximação das pesquisas em educação, que
se realizam no âmbito da universidade, com a realidade da Educação Básica pode ser
um dos caminhos para essa transformação.
Reafirmamos a importância da partilha de experiência propiciada pela formação
docente, a partir de sessões reflexivas sobre a prática. Nessa dinâmica, os sujeitos
sociais interagiram em processos de produção colaborativa. Entendemos que os
letramentos de reexistência só chegarão à sala de aula se, antes, se fizerem presentes
na formação do professor. Essa discussão ganhou um movimento dinâmico e criativo,
ao desafiarmos os professores à produção colaborativa de narrativas de HQs digitais,
cujas temáticas envolveram os letramentos de reexistência.
Apostamos nesse gênero cujo potencial educacional possibilitou a criação de
espaços dialógicos, diversos e criativos, favoráveis à problematização das questões
étnicos-raciais, dos cotidianos sociais, das imposições de uma cultura dominante nos
currículos escolares e da necessidade premente de se pensar práticas pedagógicas
que possam fortalecer a discussão da valorização social, histórica, racial e cultural da
população afro-brasileira.
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Na sessão seguinte, refletiremos a implicação das narrativas de HQs digitais
como ações autorais para os letramentos de reexistência na formação docente,
visando à potencialização de práticas pedagógicas.
4.3 A RELAÇÃO DO PROFESSOR COM AS HQs DIGITAIS: PRÁTICA
PEDAGÓGICA PARA DIVERSIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR
No contexto digital, os letramentos são múltiplos; constituídos por diferentes
linguagens, sons, cores, imagens. Como já vimos, os textos não são apenas signos
escritos; vão do impresso ao digital. Nessa diversidade de recursos semióticos, que
configura a comunicação como uma ação multimodal, o professor precisa se constituir
como um mediador de práticas sociais de leitura e escrita em contextos sociais em
que há convergência de diferentes linguagens. Dessa maneira, as práticas
pedagógicas precisam propiciar ao aluno o contato com práticas sociais de leitura e
escrita que o favoreça a desenvolver a capacidade de interpretar, refletir,
compreender, criticar e produzir conhecimento.
Dentre os diversos gêneros que são difundidos na sociedade, nesta pesquisa,
optamos, no âmbito da formação de professores pelo gênero HQ digital como
possibilidade de dinamizar, e enriquecer o ensino e aprendizagem a partir das práticas
de letramentos de reexistência. Entendemos que a produção de HQs poderá favorecer
a autoria de professores e estudantes, em uma sociedade que solicita cada dia mais
sujeitos preparados para interpretar criticamente os discursos. Além de ser um gênero
que desperta interesse em crianças, jovens e adultos, poderá propiciar o
desenvolvimento da competência leitora, a criatividade a imaginação e o raciocínio
crítico. Conforme Lotufo e Smarra (2012, p.120):
As Histórias em Quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes
para o conteúdo das aulas, aguçando sua curiosidade e desafiando
seu senso crítico. Palavras e imagens juntos ensinam de forma mais
eficiente - a interligação do texto com a imagem existente nas Histórias
em Quadrinhos, amplia a compreensão de conceitos de uma forma
que qualquer um dos códigos, isoladamente, teria dificuldades para
atingir.

A produção colaborativa de narrativas de HQs digitais, cujas temáticas
envolvam os letramentos de reexistência, foi pensada nesta pesquisa, como produção
textual que possibilite aos professores discutir, com seus alunos, as relações de poder
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e as representações simbólicas nas imagens e discursos que circulam na sociedade.
Esse gênero digital, têm se revelado cada vez mais frequentes nos debates temáticos
que interessam ao público leitor, expandindo, através das tecnologias digitais, as
possibilidades de autoria.
Assim sendo, as sessões reflexivas como metodologia de formação docente,
se constituíram como espaço formativo para refletir com os docentes a produção de
HQs digitais, visando aos letramentos de reexistência como possibilidade de
professores e alunos construírem saberes de forma colaborativa e, dessa maneira,
criar situações comunicativas estabelecidos pelo uso social da linguagem, valendo-se
da diversidade de mídias e semioses propiciadas pelas tecnologias digitais. Sobre
essa experiência relata o professor Spawn:
Precisamos da ideia de educação que tenha trocas... sempre
pensando na ideia das necessidades de grupo, coletivo, conjunto, não
de ideia individual. Sei que é necessário, mas a gente ainda não faz
muito esse movimento. Acredito que refletir e compreender as HQs
digitais como possibilidade de produção coletiva possa ser um
caminho.

No discurso do professor Spawn, interpretamos que há um reconhecimento
sobre a necessidade de fortalecimento da coletividade e da produção colaborativa do
conhecimento nas escolas. O professor reconhece, ainda, no gênero HQs uma
possibilidade de concretização dessas produções coletivas. Como enfatiza Noberto
(2015, p. 42), o processo de produção colaborativa se volta para uma atividade
compartilhada. A ação envolve “o trabalho em coautoria, a negociação, o confronto de
ideias e a interação do grupo”. Portanto, as produções colaborativas, a partir das HQs
digitais, com foco nas práticas sociais, podem contribuir para o exercício dos
letramentos de reexistência, fortalecer o senso de grupo, a diversidade, a democracia,
possibilitando que as histórias sejam contadas a partir de olhares plurais.
O desafio é tornar esse entendimento e prática um movimento coletivo e não
apenas gestos individuais de alguns professores. Isso implica no propósito de se
pensar os conteúdos curriculares a partir de ações colaborativas, e ainda, viabilizar
produções conectadas aos diversos meios e modos de expressar as diferentes
linguagens. Segundo Rojo (2012, p. 151):
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A crescente demanda por gêneros que reúnam diversas linguagens é
algo indiscutível e impossível de ignorar. Os gêneros multimodais
circulam no nosso cotidiano e muitas vezes não nos damos conta do
quanto eles já impregnaram nossas ações comunicativas.

Construir projetos que incluam as HQs nas práticas pedagógicas, poderá abrir
espaços para ações comunicativas mais relevantes, que estimulem a participação
ativa dos sujeitos envolvidos nas atividades propostas. As HQs, ao relacionar imagens
e palavras, podem motivar docentes e discentes a fazerem uso da linguagem
multimodal e multissemiótica para discutirem sobre suas realidades individuais e
coletivas e contarem suas narrativas.
Nas sessões reflexivas formativas, dialogamos com os professores sobre suas
práticas pedagógicas com as HQs:
Uso tirinhas curtas para interpretação textual, as HQs na língua
inglesa são muito importantes para a prática de oralidade e
expressões comuns na língua estrangeira. Favorece a interação a
partir das expressões dos personagens nas imagens. (Spawn)
Considero as HQs um excelente recurso para estimular a leitura
escrita e visual, e também porque há um sem número de obras e
autores ricos de informações sobre história, filosofia, noções sobre
política e sociedade. Já trabalhei com HQs de um autor, Joe Sacco,
para apresentar aos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, a
condição do povo da Chechênia frente ao imperialismo russo no leste
europeu... juntamente com o professor de redação, desenvolvemos a
atividade de leitura da história contada em 6 capítulos, discussão
sobre os conflitos pautados nas relações internacionais configuradas
como "centro" e "periferia" ( conteúdo de Sociologia para esta etapa),
reconto por parte dos estudantes, da história lida através de uma
montagem com fotografias coletadas na web que pudessem ter
correspondência com as ilustrações do autor do livro, bem como a
reescrita do texto original, fazendo uma síntese da história para caber
nos balões das páginas ampliadas da história, para serem afixadas
nas paredes da sala de aula como "páginas do tamanho de portas" e
abertas à exposição. (Ladyhawk)
Já utilizei as HQs na introdução de um conteúdo com o objetivo de
descontrair o aluno e demonstrar que a matemática não é feita só de
números, mas pode estar integrada com outras disciplinas e outros
métodos de passar o conteúdo. (Okoyé)
Considero as HQs mais uma estratégia eficiente de utilizar os
conteúdos de uma determinada disciplina de forma leve, lúdica e
inovadora em que existe a aproximação com o aluno através das
linguagens abordadas, proporcionando uma identificação do sujeito
com a sua realidade. (Tempestade)
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As experiências relatadas pelos professores demonstram as possibilidades de
ensino e aprendizagem de conteúdos curriculares através das HQs, a partir do uso
das tecnologias, em uma dimensão não instrumental, portanto, de forma crítica,
estimulando leitura e escrita como práticas que fortaleçam os letramentos de
reexistência, a leitura da palavra conjugada com a leitura de mundo, a relação dos
conteúdos escolares com os saberes e vivências do cotidiano. As vivências
pedagógicas narradas pelos(as) docentes revelam a viabilidade da atuação
interdisciplinar, da transversalização dos saberes, tomando as HQs digitais como
potencializadoras das relações discursivas e multilinguísticas.
A professora Ladyhawk narra que, a partir das HQs, desenvolve práticas que
contribuem para a formação de estudantes participativos, críticos e autônomos que se
relacionam com as permanentes transformações sociais e políticas, visando à
construção do conhecimento e ao fortalecimento da dimensão cidadã da educação.
Nesse contexto, o “letramento é um fenômeno situado e inseparável das práticas
sociais que lhe dão origem, cujos modos de funcionamento moldam as formas pelas
quais os sujeitos constroem relações de identidade e de poder” (KLEIMAN, 2008,
p.18). Práticas como essa corroboram o objetivo deste estudo que é compreender, a
partir de uma proposta de formação, como os professores do Colégio Bolivar Santana
se relacionam com as tecnologias digitais para a construção de narrativas de HQs
como letramentos de reexistência.
Como meio de potencializar os processos reflexivos e singulares tão presentes
nos letramentos de reexistência, o professor Nezhno promove, na sua sala de aula,
propostas de produção de HQs como uma forma de estimular a leitura e escrita:
Eu Sempre busquei fazer com que os alunos criassem as
personagens a partir da realidade deles, incorporando os próprios
valores. E assim, eu vejo o trabalho com as HQs como uma forma de
reexistência, de fortalecimento desse letramento. Porque se o aluno
se apossa disso, se ele já tem o gosto pelas HQs, ele pode, a partir
dali, se espelhar, e espelhar sua sociedade e o meio em que ele vive.
Isso é como mais um instrumento para o professor inserir o conteúdo
e ao mesmo tempo fazer com que ele tenha um maior interesse em
desenvolver e debater temáticas necessárias, bem como também
fazer com que eles entendam que eles fazem parte daquele contexto,
porque nós temos isso hoje com os alunos, né, quando nós vamos
debater uma temática com os alunos.
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O professor Nezhno afirma que as HQs é um gênero que aproxima os alunos
do interesse pela escrita e leitura e fortalece os letramentos de reexistência, tendo em
vista que possibilita que as histórias sejam (re)contadas e saberes coletivos sejam
(re)construídos, de acordo com as concepções e vivências dos estudantes. As HQs
possibilitam, assim, a ressignificação de práticas culturais e educacionais existentes.
Conforme Hernández (2000, p. 180) “apresentar exemplos da cultura que nos cerca
tem a função de fazer com que se aprenda a interpretá-los a partir de diferentes pontos
de vista, favorecendo a tomada de consciência dos alunos sobre si mesmos e sobre
o mundo”. É nesse sentido que os letramentos de reexistência podem ser trabalhados
na sala de aula, ao se apresentarem como práticas pedagógicas de (re)construção de
subjetividades e do imaginário social. A produção de narrativas autorais de HQs são
caminhos de materialização desses letramentos.
Para a produção das narrativas de HQs, dialogamos e retomamos os debates
da concepção de letramentos de reexistência como novas formas de existir, perceber,
ensinar, aprender e recontar existências e histórias individuais e coletivas, conectando
os discursos e necessidades da sociedade às práticas sociais de utilização das
múltiplas linguagens, no contexto da cultura digital. Dessa maneira, durante a sessão
reflexiva formativa, estudamos as funcionalidades de interfaces como comica, pixton
e canva, para a construção dos quadrinhos, conforme figura 7, figura 8 e figura 9, com
alguns recursos gratuitos disponíveis na internet.
Figura 9 – Página inicial do aplicativo comica
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Fonte: Extraído do Google Play20.

Figura 10- Página inicial do Pixton

Fonte: Extraído do site Pixton21.

Figura 11 – Página inicial do Canva.

20

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gamebrain.comica&hl=pt_BR&gl=US.
Acesso em 14 abr 2021.
21
Disponível em: https://www.pixton.com/student-comic-builder. Acesso em 10 abril 2021.
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Fonte: Extraído do site do Canva.22

Após diálogos e partilhas colaborativas de saberes, solicitamos que os
partícipes experienciassem a produção de tirinhas, articulando as temáticas dos
letramentos de reexistência a partir dos debates produzidos nas sessões reflexivas
formativas. Como nossos encontros formativos aconteceram de forma virtual, a partir
dos Google Classrom e Google Meet, atendendo as recomendações de
distanciamento social, por conta do contexto de pandemia da Covid-19, além dos
próprios computadores, os professores também usaram seus smartphones para a
realização da produção colaborativa.
O professor Nezhno produziu a tirinha mostrada na figura 10, investindo em
cores e elementos que expressam movimento, força e narrativas que buscam
desfazer estereótipos, trazendo para o centro da história personagens negras com
liderança e protagonismo político e social. Através do debate sobre poder, o docente
denuncia as hierarquias e desigualdades sociais, apontando sobre a necessidade de
distribuição e equidade dos bens e serviços socialmente produzidos como caminho
para superação de violências e apagamentos sistêmicos engendrados pelo racismo
estrutural.

22

Disponível em: https://www.canva.com/design/ . Acesso em 10 abril 2021.
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Figura 12 – Produção de HQs do Professor Nezhon

Fonte: Arquivo cedido pelo autor.

Fonte: Arquivo cedido pelo autor.

A professora Tempestade produziu a tirinha, conforme a figura 11,
contextualizando o ensino remoto, em que professores foram desafiados a vivenciar
um contexto escolar mediado por tecnologias digitais, diante da necessidade de
manter o distanciamento social ocasionado pela covid-19. A professora trouxe, na sua
narrativa temática, assuntos que fizeram parte dos diálogos e reflexões realizados
durante as sessões reflexivas formativas, como a urgente necessidade de se
ressignificar práticas pedagógicas a partir da utilização de plataformas digitais,
corroborando com Bruno e Mattos (2017, p. 91) que debatem que “o contemporâneo
implica novas formas de ensino e de aprendizagem por meio da partilha, da
construção colaborativa e da abertura no acesso”. A tirinha construída pela professora
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Tempestade demonstra o quanto as tecnologias digitais podem contribuir para o
planejamento e realização das aulas, trazendo exemplos de interfaces fáceis de
utilizar e que possibilitam a construção colaborativa.

Figura 13 – Produção de HQs da Professora Tempestade

Fonte: Arquivo cedido pela autora.

Os professores Spawn e Okoyé, conforme figuras 12 e 13, a seguir, produziram
suas HQs centrando suas narrativas na diversidade, em que personagens trazem
imaginários simbólicos frequentes no cotidiano dos alunos. As produções dos
professores contemplam as reflexões que permearam nossos debates sobre a
transformação da prática pedagógica, com vistas a valorizar e visibilizar as relações
étnico-raciais, no Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, fortalecendo identidades
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e direitos. Destaca-se que, embora tais abordagens já estejam previstas e legitimadas
pela 10.639/2003, ainda encontra-se distante dos currículos e cotidianos escolares.

Figura 14 – Produção de HQ do Professor Spawn

Fonte: Arquivo cedido pelo autor.
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Figura 15 – Produção de HQ da Professora Okoyé

Fonte: Arquivo cedido pela autora.

As produções dos sujeitos desta pesquisa e seus discursos, durante as
sessões reflexivas formativas, nos levam a interpretar que a construção de narrativas
de HQs potencializadas pelas interfaces digitais ampliam as possibilidades de autoria
na sala de aula, uma vez que os aplicativos disponíveis oferecem elementos visuais
com múltiplas linguagens que colaboram com a criação dos conteúdos. A fala da
professora Ladyhawk demonstra essa compreensão:
Então, o uso dos programas e aplicativos já é uma mão na roda. As
tecnologias facilitam a questão da produção gráfica; aí o professor já
se constitui um autor. Estou tirando por mim que não tenho a manha
de dar nenhum tipo de orientação em relação à produção visual, mas
aí entra com seu contexto da sua disciplina né. Eu acho um
potencializador... ou seja ao invés de interpretar a HQs, produzir HQs,
isso eu nunca fiz. É o que a pesquisa está nos possibilitando aqui com
essa formação é esse tipo de compreensão.
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As tecnologias ampliam as possibilidades de produção de texto com o uso das
várias linguagens, tornando possíveis a materialização de ideias e histórias, e
potencializando habilidades. Sobre essas possibilidades, Lavarda menciona (2017, p.
21101):
Histórias em quadrinhos abordam conteúdos de forma divertida, com
esquemas e linguagens que podem complementar o ensinoaprendizagem dos assuntos tratados nos livros didáticos. As histórias
em quadrinhos, aliadas a um enredo de conteúdo científico, podem
levar o aluno a compreender inclusive conteúdos abstratos, muitas
vezes considerados difíceis, fazendo-o gostar e se interessar por eles,
tornando-se assim um material potencialmente significativo.

Concordando com Lavarda, reconhecemos que essas potencialidades e
possibilidades, para serem alcançadas, precisam estar aliadas ao projeto pedagógico,
o que implica sua articulação com os conteúdos das disciplinas e com as demandas
sociais apresentadas e refletidas nas escolas. Embora a inserção de HQs na
educação não seja recente e é prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
agora potencializadas pelas tecnologias digitais podem ser incentivadoras da leitura e
da produção do conhecimento.
O discurso da professora Ladyhawk retoma a ideia das tecnologias como
dispositivos que amplificam habilidades e melhoram a vida. Sua fala nos permite
compreender, ainda, sobre a ausência de espaços na formação docente que
incentivem a produção autoral. Para que possa incentivar e ser articulador da
produção colaborativa do conhecimento, os professores precisam tornar-se autores e,
assim, formar alunos autores. A experiência de autoria resultante dessa pesquisa,
demonstra horizontes possíveis para materialização dos letramentos de reexistência
como caminhos que transformam as dinâmicas de produção do conhecimento nas
escolas.
Ao propormos que os partícipes expressassem suas concepções dos
letramentos de reexistência, a partir da construção de narrativas de HQs,
potencializadas pelas tecnologias digitais, objetivamos mobilizar reflexões sobre a
importância dos processos de produção utilizando as interfaces digitais, no ensino e
aprendizagem. Sobre essa experiência, os professores se pronunciam:
Eu gostei da proposta de produzir HQs digital a partir dessa
perspectiva de usar um app, achei o COMICA legal. Eu até comentei
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lá na nossa sala do Classroom. Eu não conhecia, mas ele também
sofre com problemas de hoje, que é: a gente ter que pagar a versão
premium com mais recursos, porque às vezes a ideia da gente vai
mais longe do que a gente consegue fazer com o dedo (risos). A gente
precisar realmente de uma outra proposta de HQs que a gente se
reconheça, que nossos alunos se reconheçam e a cultura local se
reconheça, por isso minha produção foi na perspectiva de sair das
tirinhas de super homem, um homem branco de olhos azuis fazendo
propaganda da Calvin Klein. (Professor Spawn)
Para minha experiência na produção de HQs, eu usei outro
programinha: o CANVA, porque eu já conhecia... Eu gosto de inovar,
de buscar outras formas de ensinar, eu gosto dessas coisas, então as
HQs é uma outra possibilidade. Eu já estou pensando aqui em
construir as HQs abordando temáticas étnicos raciais relacionando
com os conteúdos químicos e biológicos ...os roteiros que abordem os
processos químicos a partir do que os meninos já sabem e ampliando
com as tecnologias digitais...é algo que eles se sentem fazendo parte
do processo, são ideias para serem trabalhadas, já estou bolando aqui
uma proposta para química. (Professora Tempestade)
Eu gosto muito da perspectiva das HQs e aí fiz na perspectiva de
minha personagem Okoyé de Wakanda, ela é uma mulher guerreira,
as guerreiras não tinham essa visão ocidental de casar, ela tinha que
defender lá o reinado. Aí eu disse ah, então vou falar sobre isso e eu
gostei muito...Usei o comica e permitiu eu expressar a minha ideia.
Então na verdade eu fui buscar, pesquisar mais e percebi que a mulher
africana não é como a ocidental né de servir ao homem. Na história a
mulher africana ela não precisa ser subalterna ao homem. Imagina
quantas HQs podemos produzir de forma colaborativa usando esses
aplicativos com os nossos alunos para valorizar a nossa cultura?
Então, essa pesquisa está sendo fantástica, o que a gente está
fazendo é formação e uma auto-formação sobre letramentos,
tecnologia digital e os letramentos de reexistência. Não é só um
aprendizado, mas também a oportunidade de ouvir os colegas né e
compartilhar nossas experiências. (Professora Okoyé)
E eu entendo que há, sim, uma possibilidade, uma viabilidade de
estimular e promover produção textual imagética a partir da
construção das HQs, principalmente com esses recursos digitais que
foram experimentados, porque é até mais exequível, porque quando é
no papel, aí a pessoa diz que não sabe desenhar acha que tá feio, aí
se desencoraja a produzir... (Professora Ladyhawk)

Na visão dos professores, e em consonância com as discussões teóricas que
fundamentam este estudo, a autoria de HQs possibilita inovar e transformar o ensino
e aprendizagem, tornando um processo mais atrativo, participativo e representativo,
implicando, ainda, em deslocamentos nas formas e direções em que os
conhecimentos são construídos e legitimados.
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A fala do professor Spawn destaca bem essa importância de ressignificação da
própria literatura das HQs, que hegemonicamente, retratam os modos de viver e
pensar de classes e segmentos dominantes, trazendo sempre heróis e líderes com o
mesmo fenótipo. A crítica tecida por Spawn é no sentido de apontar as obviedades e
naturalizações das narrativas propagadas nas HQs hegemônicas, que através das
linguagens expressas nos fenótipos dos personagens afirmam quem pode e quem é
herói e heroína nas histórias literárias e consequentemente na sociedade.
Assim, a produção autoral possibilita reescritas e reexistências, na medida em
que as histórias podem ser recontadas sob novos e múltiplos olhares, ampliando as
oportunidades de construção e fortalecimento do reconhecimento e pertença – de
estudantes e professores - enquanto sujeitos sociais e políticos, protagonistas de suas
histórias e da história social.
No caminho do que afirma Lavarda (2017), sobre a articulação das HQs com
os conteúdos científicos, a professora Tempestade revela sua motivação e idealização
em construir HQs que abordem os conteúdos químicos e biológicos em
transversalização com as relações étnico-raciais. Destaca, ainda, a possibilidade de
estudantes contribuírem com suas vivências, saberes e habilidades com as TD,
fortalecendo a ideia e sentimento de pertença.
A professora Okoyé nos chama atenção para uma questão central na produção
literária e do conhecimento: “quantas histórias podem ser contadas, escritas,
publicadas e disseminadas pelos estudantes de escolas públicas, e pela comunidade
escolar, a partir de aplicativos usuais e acessíveis?” Isso nos remete à reflexão de que
precisamos nos apropriar dos dispositivos disponíveis (inclusive gratuitos),
possibilitados pelas TD para redefinir o currículo escolar, a concepção de aula, de
produção de conhecimento, de ensino e aprendizagem, de leitura e de escrita, de
letramentos.
Para isso, compreendemos a formação docente como processo fundante. Uma
formação que contemple as dimensões éticas, políticas, teóricas, metodológicas e
também técnicas; que os professores tenham acesso ao debate e conhecimento sobre
as tecnologias digitais como dispositivos de construção dos letramentos de
reexistência; que o uso das TD, na escola, se concretize em processos de ação
educativa que gere conhecimentos voltados para a solução ou encaminhamentos de
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problemas educacionais, entendidos como responsabilidades social e política; que
forneça instrumentalidades para intervenções na dinâmica escolar, no sentido de
promover as transformações necessárias para a implementação de um ensino e
aprendizagem comprometidos e articulados com os interesses democráticos.
Entendemos, assim, que oportunizar encontros reflexivos formativos é um
caminho imprescindível para dialogar e refletir as ações docentes. Conforme Ibiapina
(2008), a formação, quando ancorada na reflexividade crítica, propicia a relação teoria
e prática, promovendo autonomia e a prática consciente. A produção colaborativa nos
possibilitou compreender, organicamente, como esses professores do Ensino Médio
constroem conteúdos colaborativamente, fazendo uso das TD. Nesse processo de
interação, percebemos o quanto é desafiador para os docentes ter espaços formativos
que abordem práticas multiculturais em contexto de tecnologia digital.
A experiência da produção autoral das HQs digitais possibilitou a troca e
compartilhamento de experiências, tornando real o horizonte de descolonização dos
saberes, a partir dos letramentos de reexistência, que trazem para a centralidade
questões sociais caras à sociedade, como as discussões sobre as relações étnicoraciais, tão expressivas nas falas e relatos dos partícipes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM CONVITE A NOVOS ESTUDOS, PESQUISAS E
DEBATES
As experiências individuais e coletivas vivenciadas por estudantes e
professores – enquanto sujeitos sociais, pessoas negras, de escolas públicas e
pertencentes à classe trabalhadora – forja(ra)m suas formações e atuações no
ambiente escolar. As dinâmicas escolares são atravessadas pelas estruturas e
relações sociais, pelo modo como os saberes e práticas são construídos e
legitimados. É nesse contexto de discussão que construímos a concepção de que as
práticas pedagógicas e as dinâmicas nas escolas são resultantes das relações e
práticas sociais. Isso explica o porquê do apagamento dos conhecimentos africanos,
indígenas e de outros grupos sociais acontecer de forma naturalizada e
institucionalizada.
Os marcos legais, a exemplo da Lei 10.639/2013 e outras regulamentações
(LDB, PCN e outros) ainda não deram conta de implementar uma educação plural,
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que traga para a centralidade não apenas o conhecimento histórico, mas as
metodologias e filosofias dos povos africanos, indígenas e dos demais segmentos
historicamente oprimidos.
Caminhar na direção do Estado Democrático de Direito implica a garantia de
uma educação que valorize a diversidade, desmitificando preconceitos e combatendo
as opressões e desigualdades sociais. A materialização desse pressuposto requer a
implementação de letramentos, que valorizem e introduzam narrativas contrahegemônicas. Partimos, assim, do entendimento que o processo de ensinoaprendizagem deve incorporar no seu cotidiano, práticas pedagógicas que se
aproximem da realidade e interesses dos estudantes e da sociedade –
consequentemente, e sobretudo, reconheçam os saberes dos estudantes e os
considerem como sujeitos sociais protagonistas de suas histórias e do processo
educacional.
É nesse contexto, que a partir das inquietações e reflexões emergentes no
campo, buscamos responder à seguinte questão de partida: Como potencializar, a
partir da formação docente, práticas pedagógicas de professores do Ensino
Médio, visando a ações autorais com narrativas de HQs digitais como
letramentos de reexistência?
Concluímos, a partir das falas e relatos de experiências dos professores, que
há o reconhecimento da necessidade de se desenvolver, no processo de ensino e
aprendizagem, práticas pedagógicas que articulem os conteúdos escolares aos
assuntos e questões sociais e às novas formas de produção e acesso aos
conhecimentos. Reconhecemos, assim, os letramentos de reexistência como caminho
que possibilita abordar essas narrativas, ressignificando as práticas de ensino e
aprendizagem, na medida em que visibiliza as vozes dos sujeitos e grupos sociais
oprimidos e possibilita mudanças no pensar e fazer educacional. Dessa maneira,
compreendemos que, a questão que moveu esta pesquisa foi respondida e inferimos
que colaboramos para ressignificar as experiências e o discurso de professores que
tencionam práticas inovadoras no contexto da escola pública.
A educação enquanto um direito humano fundamental perpassa, sobretudo,
pela luta por uma educação pública, democrática, gratuita e de qualidade. Pensamos,
aqui, na relação dos conteúdos escolares às práticas sociais, tornando mais
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significativo os conhecimentos socializados e produzidos no ambiente escolar. Isso
implica a reformulação das concepções e metodologias de ensino com vistas a
fortalecer as potencialidades transformadoras da educação na vida dos sujeitos e das
sociedades.
As sessões formativas possibilitaram aos professores partilhar saberes acerca
das tecnologias digitais e a vivenciar gestos de autoria como caminhos para
construção de letramentos de reexistência. As reflexões sobre a formação docente,
os letramentos de reexistência, as tecnologias digitais e as narrativas de HQs apontam
o desafio de articular esses novos dispositivos ao fazer pedagógico.
As discussões realizadas nos permitiram identificar a concepção e o uso que
os professores fazem das tecnologias digitais no cotidiano da sala de aula do
Ensino Médio. Inferimos que os professores e professoras compreendem as TD
como dispositivos que fortalecem as potencialidades do processo ensino e
aprendizagem, dinamizando as práticas pedagógicas e sociais nas escolas. Nesse
sentido, as tecnologias digitais são relevantes, no contexto da Educação Básica, para
a potencialização de práticas inovadoras que envolvem diversas linguagens e
culturas; que a formação de professor, quando ocorre de modo reflexivo e
colaborativo, tem oportunizado a ressignificação da prática pedagógica.

As

sessões

formativas

nos

oportunizaram,

ainda,

construir,

colaborativamente, com os professores a concepção de letramentos de
reexistência, enquanto narrativas que descolonizam a educação e promovem
deslocamentos na produção e socialização do conhecimento, trazendo para o centro
as concepções e falas de sujeitos e grupos historicamente oprimidos. Concluímos,
assim, que os letramentos de reexistência se constituem como narrativas que
agregam e valorizam as experiências sociais e intelectuais de professores e alunos,
articulando as práticas pedagógicas às sociais.
Os desafios enfrentados pelos docentes para articular as TD às práticas
pedagógicas podem ser superados por meio de processos formativos que abordem
as questões operativas das TD, mas sobretudo, como utilizá-las enquanto dispositivos
sociais, culturais e políticos.
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Entendemos que os fenômenos que rodeiam a escola influenciam nas
práticas sociais de leitura e de escrita e, consequentemente, interferem no processo
de ensino e aprendizagem, uma vez que a escola reúne uma diversidade de atores
com suas singularidades expressas a partir das realidades histórica, social, cultural,
local e econômica nas quais estão inseridos. Dessa maneira, uma formação para
professores precisa contemplar ações significativas e reflexivas para sua prática
pedagógica. Foi nessa perspectiva que as sessões reflexivas formativas desta
pesquisa foram conduzidas. É urgente a garantia e implementação de políticas
democráticas, que possibilitem a participação social dos diferentes setores que
compõem a sociedade, e nesse caso específico, de docentes e estudantes – sujeitos
centrais no processo educacional. Os espaços de/para formação docente precisam
ouvir e acolher as demandas sociais que se apresentam no cotidiano escolar,
continuamente.
Inferimos que a experiência da produção autoral das HQs oportunizou a
abertura de horizontes sobre possibilidades de trazer essas questões para o cotidiano
escolar, de acordo com as condições e os limites impostos pela conjuntura. Ao
discutir a implicação das narrativas de HQs digitais como ações autorais para
os letramentos de reexistência na formação docente, visando à potencialização
de práticas pedagógicas, concluímos que as narrativas autorais dos professores,
construídas a partir do gênero HQs são letramentos de reexistência resultantes das
experiências formativas – pessoais e profissionais – dos docentes e, portanto, refletem
seus olhares e histórias.
As experiências formativas desse estudo nos possibilitaram produzir,
colaborativamente, narrativas de HQs digitais, cujas temáticas envolvem os
letramentos de reexistência, abordando narrativas contadas pelos professores sujeitos múltiplos, constituídos de identidades e experiências individuais e coletivas
que demarcam seus lugares sociais e portanto, suas atuações enquanto docentes e
sujeitos produtores de conhecimentos.
Concluímos que a construção de narrativas autorais, a partir das HQs digitais
como prática pedagógica potencializa o processo de ensino e aprendizagem,
possibilitando (re)contar histórias sem apagar as vivências e saberes dos sujeitos
envolvidos. Concluímos, ainda, que a partir das tecnologias digitais – a exemplo das
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interfaces e dispositivos com os quais os sujeitos produziram HQs –, torna-se possível
uma interação e diálogo entre os saberes dos estudantes e dos professores, tendo
em vista as habilidades e experiências dos estudantes com os aparatos tecnológicos
e a pluralidade de suas vivências. Sendo assim, inferimos que a ação docente,
enquanto mediadora do processo ensino e aprendizagem, tem grande relevância na
construção do conhecimento e respeito à diversidade cultural.
Essa experiência formativa nos permitiu perceber que a escola constitui um
espaço valioso que propicia práticas colaborativas envolvendo professores, na
construção de espaços mais reflexivos, dialógicos e alternativos, contribuindo para o
fazer/pensar, o saber/fazer, com ênfase na pluralidade de saberes e de culturas.
A construção do conhecimento, em tempos de redes digitais interativas e
dinâmicas implica em processos participativos e colaborativos. As tecnologias digitais
possibilitam novas visões e práticas sociais, o que significa que, articuladas a um
projeto político pedagógico, comprometido com a cidadania e emancipação social,
alteram as dinâmicas escolares e societárias, não apenas nas formas de se pensar,
mas na abertura das possibilidades múltiplas de (re)existência.

130

6 REFERÊNCIAS

Adichie,

C.

(2014)

O

perigo

de

uma

única

história.

Disponível

em:

http://www.ted.com/talks/lang/por_br/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_
st ory.html. Acesso em: 10 mar. 2021.
AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Trad. De
Vinicius NicastroHonesko. Chapecó: Argus, 2009.
ALVES, Lynn; TORRES, Velda; NEVES, Isa e FRAGA, Giulia. Tecnologias digitais
nos espaços escolares: um diálogo emergente. In: FERRAZ, Obdália (org.)
Educação, (multi)letramentos e tecnologia: tecendo redes de conhecimento sobre
letramentos, cultura digital, ensino e aprendizagem na cibercultura- EDUFBA, 2019.
BARTON, David; LEE, Carmen. Linguagem online: textos e práticas digitais. São
Paulo:Parábola, 2015, p. 39-62.
BRASIL, MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Sociedade da informação no
Brasil: Livro Verde. TAKAHASHI, Tadao(Org). Brasília: Ministério da Ciência e
Tecnologia,2000. Disponível em: http://www.inst-informatica.pt/servicos/informacaoedocumentacao/biblioteca-

digital/gestao-e-organizacao/BRASIL_livroverdeSI.pdf.

Acesso em: 10 ago. 2020.
_____. Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa disponível em:
https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-02-lingua-portuguesa.pdf.
Acesso em: 25 mar. 2021.
_____. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
2008.

Disponível

http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes_curric_educ_etnicoraciais.pdf
Acesso em: 25 mar. 2021.

em:
.

131

_____.Conselho Nacional de Educação (CNE). Parecer 03/2004 de 10 de março do
Conselho Pleno do CNE.

Brasília:

MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf. Acesso em: 25 mar. 2021.
_____. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25
mar. 2021.
BRUNO, Adriana Rocha; MATTOS, Ana Carolina Guedes. REA e POMAR:
desdobramentos de uma Educação Aberta na Cibercultura. EaD em FOCO, [S.l.],
v.

7,

n.

1,

mai.

2017.

ISSN

2177-8310.

Disponível

em:

<http://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/531>. Acesso em: 04
jul. 2021.
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação:
fundamentos, métodos e técnicas. Portugal: Porto Editora, 1994.
BONILLA, Maria Helena Silveira;

PRETTO, Nelson de Luca. Inclusão digital:

polêmica contemporânea. EDUFBA, 2011. p. 25 - 79 . Disponível em:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/4859/1/repositorio-Inclusao%20digitalpolemica-final.pdf . Acesso em: 07 ago. 2021.
CAGNIN, Antônio Luiz. Os quadrinhos. São Paulo: Ática, 1975.
CANDAU, Vera M. (Org.). Magistério: construção e cotidiano. Petrópolis, RJ: Vozes,
1997.
CANDAU, V. M. F. Formação continuada de professores: tendências atuais.
In:REALI. A.de M. R.; MIZUKAMI, M. da G. N. (Orgs.). Formação de professores:
tendências atuais. São Carlos: EDUFSCar, 1996. p.139-152.
CASTRO, Yeda Pessoa. Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro.
Rio de Janeiro. Ed. Academia Brasileira de Letras, 2001.
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e
mistos. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
CRUZ, Marlene Machado da. Produção de quadrinhos na escola e a constituição
da autoria. 2015. Dissertação (Mestrado Profissional em Letras) – Universidade do
Estado

de

Mato

Grosso,

Cáceres,

2015.

Disponível

132

em:http://portal.unemat.br/media/files/profLetrasCACERES/MARLE%20MACHADO
%20DA%20CRUZ.pdf. Acesso em: 31 mar. de 2020.
DESGAGNÉ, Sérgio. O conceito de pesquisa colaborativa: a ideia de uma
aproximação entre pesquisadores universitários e professores práticos. Revista
Educação em Questão, Natal, v. 29, n. 15, p. 7-35, maio/ago. 2007.
DIONÍSIO, A.P. et AL (orgs). Gêneros Textuais & Ensino. 4 ed. rev. e ampl. Rio de
Janeiro: Lucerna, 2005.
DUSSEL, Enrique. Para una ética de laliberaciónlatinoamericana – v. I-II. Buenos
Aires: SigloVeintiuno Editores, 1973.
D’SALETE, Marcelo. Cumbe. São Paulo: Veneta, 2014.
________________. Angola Janga. São Paulo. Veneta, 2017.
_________. Imaginando uma outra história da resistência negra: entrevista com
Marcelo D’Salete. [Entrevista concedida a] Ivan Lima Gomes. 2019. Disponível em:
http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/52030. Acesso em: 30 mar.
2021.
EVARISTO, Conceição. Poemas da recordação e outros movimentos. Belo
Horizonte: Nandyala, 2008.
FERRAZ, Obdália. Educação, (multi)letramentos e tecnologia: tecendo redes de
conhecimento sobre letramentos, cultura digital, ensino e aprendizagem na
cibercultura- EDUFBA, 2019.
FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao
pensamento de Paulo Freire.3.ed. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa,
19. Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GADOTTI, Moacir. Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido. Novo
Hamburgo: Feevale, 2003.
GATTI, Bernadete. Perspectiva da formação de professores para o magistério na
educação básica: a relação teoria e prática e o lugar das práticas. Revista FAEEBA,
vol. 29, núm. 57, mar. 2020, p. 15-28.

133

GOMES, Nilma Lino. A mulher negra que vi de perto: o processo de construção
da identidade racial de professoras negras. Belo Horizonte: Mazza Edições, 1995.
GOMES, N. S. (org.). Quadrinhos e transdisciplinaridade. 1.ed. Curitiba: Appris,
2012.
GROSFOGUEL, RAMON. A estrutura do conhecimento nas universidades
ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios
do longo século XVI. Revista Sociedade e Estado – Volume 31, Número 1,
Janeiro/Abril 2016. Disponível em Acesso 10 de outubro de 2019.
HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A,
2006.
HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Belo Horizonte:
Editora da UFMG, 2009.
HERNÁNDEZ, Fernando. Catadores da cultura visual - proposta para uma nova
narrativa educacional. Editora Mediação, 2007.
IBIAPINA, I. M. L. M. Pesquisa colaborativa: investigação, formação e produção de
conhecimentos. Brasília: Líber Livro Editora, 2008.
IBIAPINA, I.M.L.de M.; BANDEIRA, H.M.M.; ARAÚJO, F.A.M. (Orgs.). Pesquisa
colaborativa: multirreferenciais e práticas convergentes. Teresina/Piauí: EDUFPI,
2016.
IBIAPINA, I. M. L de M.; FERREIRA, M. S. A pesquisa colaborativa na perspectiva
sócio histórica. Linguagens, Educação e Sociedade, Teresina, PI, n. 12, p. 26-38,
2005. Disponível em:<http:// www.ufpi.br>mestreduc/ Revista.htm. Acesso em: 10
dez. 2020.
IMBERNÓN,

Francisco.

Formação

permanente

do

professorado:

novas

tendências. Trad.:Sandra Trabuco Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2009.
KALANTZIS, M.; COPE, B.; PINHEIRO, P. Letramentos. Campinas: Unicamp, 2020.
p. 195.
KENSKY, Vani. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas,
SP: Papirus, 2003.

134

KLEIMAN, A. B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola,
in: KLEIMAM, A.B. (org), Os significados do letramento. Campinas: Mercado de
Letras, 1995.
KLEIMAN, Angela B.; MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles (Orgs.). Letramento e
formação do professor: práticas discursivas, representações e construção do saber.
Campinas, SP: Mercado de Letras, p.41-64 (Coleção ideias sobre linguagem), 1995.
KLEIMAN, Angela B. Preciso “ensinar” o letramento? Não basta ensinar a ler e a
escrever?Ministério da Educação, 2005.
KLEIMAN, A. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática
social da escrita. Campinas: Mercado de Letras. 2008.
LAVARDA, Tabatta C. F. da Silva. Sugestões do uso de histo´rias em quadrinhos
como recurso didático. VI Seminário Internacional sobre Profissionalização
Docente.

Disponível

em:

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/25298_12321.pdf. Acesso em: 06 ago.
2021.
LÉVY, Pierre. Tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na época da
informática. Rio de Janeiro. Editora 34, 1993.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo. Editora 34,1999.
LOTUFO, C.; SMARRA, A. L. S. A eterna luta do bem contra o mal. Os quadrinhos
pela

educação.

In:

GOMES,

Natanael

dos

S.

(Org.)

Quadrinhos

e

Transdisciplinaridade. 1. ed. Curitiba, PR: Appris, 2012.p.109-133
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São
Paulo: EPU, 1994.
MACEDO, Roberto Sidney. A Etnopesquisa crítica e multirreferencial nas ciências
humanas e na educação. Salvador: EDUFBA, 2000.
MACEDO, Roberto Sidnei. Etnopesquisa crítica, etnopesquisa-formação.
Brasília: Liber Livro Editora, 2010.
MAGALHÃES, Maria Cecília Camargo. Sessão de Análise de Aulas na Formação
Contínua do Professor de Inglês: Uma Organização Discursiva Emergente. In:

135

Pesquisa Crítica de Colaboração: Um Percurso na Formação Docente.
Fidalgo,Sueli Salles. Shimoura, Alzira da Silva (org) 2006.
MAGALHÃES, M.Cecilia C. 1998. Projetos de Formação Contínua de Educadores
para uma Prática Crítica. The Especialist. V. 19, nº 2, p.169-184. São Paulo.
MARASSI, Alessandra de Castro Barros. Comunicação e consumo de livros no
ciberespaço: um estudo das interações dos leitores nas redes sociais e a mobilização
do e-commerce. 2014. 128 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Pontifícia
Universidade

Católica

de

São

Paulo,

São

Paulo,

2014.

Disponível

em:

https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/4620. Acesso em 10 ago. 2021.
MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. Análise textual discursiva: processo
reconstrutivo

de

múltiplas

faces.

Disponível

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151673132006000100009&script=sci_abstract
&tlng=pt. Acesso em: 09 nov. 2020.
MARQUES, Mario Osório. Educação no limiar do terceiro milênio, exigente de
outro paradigma. Contexto e Educação. Editora UNIJUÍ Ano 15 no 59 Jul./Set. 2000
p. 113-128.
MINAYIO, Maria Cecília S. O desafio da pesquisa social. In: MINAYIO, Maria Cecília
S. (Org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 31 ed. Petrópolis: Vozes,
2012.
MUNANGA, Kabengele. 2005. Superando o racismo na escola. 2a ed. Brasília:
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade.
_________.Identidade, cidadania e democracia: algumas reflexões sobre os
discursos anti-racistas no Brasil.In: SPINK, Mary Jane Paris(Org.) A cidadania em
construção: uma reflexão transdisciplinar. São Paulo: Cortez, 1994, p. 177-187.
NASCIMENTO, Maria Beatriz. Quilombos: mudança social ou conservantismo?
1976. In: Beatriz Nascimento, Quilombola e Intelectual: Possibilidades nos dias da
destruição. Maria Beatriz Nascimento. Diáspora Africana: Editora filhos da África,
2018.

136

NOBERTO, Sandra Carla. A escrita colaborativa em propostas de produção
textual do livro didático de português. 2015. 113 f. Dissertação (Mestrado em
Linguagem e Ensino) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande,
2015.

Disponível

em:

http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/2423.

Acesso em: 30 ago. 2021.
NÓVOA, Antônio. Os professores e a sua formação. Lisboa: Publicações Dom
Quixote. 2011.
PIMENTA, Selma G. Formação de professores: saberes e identidade. In: ______.
(org.). Saberes pedagógicos e atividades docentes. São Paulo: Cortez, 1999.
PRETTO, Nelson de. Uma escola sem/com futuro: educação e multimídia. Salvador:
EDUFBA,

2013.

Disponível

em:

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/15033/1/escola-sem-com-futuro_RI.pdf.
Acesso em: 7 dez. 2020.
QUEIROZ et al. Observação participante na pesquisa qualitativa: conceitos e
aplicações na área da saúde. Revista Enferm UERJ. Rio de Janeiro, Abr./Jun., 2007.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.
CLACSO – Conselho Latino Americano de Ciencias Sociales, 2005. Disponível em:
file:///C:/Users/laisp/Downloads/Quijano%20Colonialidade%20do%20poder.pdf.
Acesso em: 07 ago. 2021.
RAMA, A. (Org.). Como usas as HQ na sala de Aula. 3.ed. São Paulo. Contexto,
2009.
RIBEIRO, Ana Elisa. Textos multimodais: leitura e produção. São Paulo. Párabola
Editorial, 2016.
RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte (MG): Letramento, 112
páginas, 2017. (Coleção: Feminismos Plurais)
ROJO, Roxane. Letramentos Múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo:
Parábola Editorial, 2009.
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo:
Parábola Editorial, 2012.

137

SANTAELLA, Lucia. Desafios Humanos no Contemporâneo. São Paulo: Estação
das Letras e Cores, 2018.
_________. O Homem e as Máquinas. In: DOMINGUES, Diana. (org.. A Arte no
Século XXI: ahumanização das tecnologias. São Paulo, UNESP, 1997. Op. Cit., pp.
33-43.

Disponível

em:

https://pt.slideshare.net/venisemelo/santaella-homem-

maquinas. Acesso em: 05 jul. 2021.
SANTOS, Boaventura de Souza. O social e o político na transição pós-moderna. Lua
Nova: Revista de Cultura e Política, n. 31, 1993, p. 181-207. Disponível em:
https://bit.ly/3zoPyYp. Acesso em: 30 ago. 2021.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização – do pensamento único à consciência
universal. Rio de Janeiro: Record, 2006.
SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A.
(coord.) Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995, p. 77-91.
SILVA, Ana Celia da. A Discriminação do negro no livro didático. Salvador:
EDUFBA, 2019.
SILVA, Jorge Augusto. Contemporaneidades periféricas. Editora Segundo Selo,
2018.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3ª Edição. Autêntica
Editora: Belo Horizonte, 2016.
SOUZA, Ana Lúcia Silva. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música,
dança: HIP-HOP. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.
_________. Letramentos de Reexistência: culturas e identidades no movimento hiphop. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas. 2009. Disponível
em:http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/269280.pdf. Acesso em: 31
mar. de 2021.
SOUZA, J. Possibilidades de reflexão crítica e colaboração em contextos de
formação continuada: para além do discurso. 133f. Universidade Federal do Piauí –
Teresina. 2012.

138

STREET, Brian. Letramentos Sociais: abordagens críticas do letramento no
desenvolvimento, na etnografia e na educação. Trad. Marcos Bagno. 1.ed. São
Paulo: Parábola Editorial, 2014.
TARDIF. Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 2. ed. Petrópolis RJ:
Vozes, 2002.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 17. ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2014. UNESCO. Diretrizes de políticas da UNESCO para a aprendizagem
móvel. 2014.
VALDINA, Makota. É preciso ser sujeito e não objeto. [Entrevista concedida a] Ingrid
Maria

Machado.

G1.

2013.

Disponível

em:

http://g1.globo.com/bahia/flica/2013/noticia/2013/10/e-preciso-ser-sujeito-e-naoobjeto-diz-makota-valdina-sobre-o-candomble.html. Acesso em: 21 jun. 2020.
WROBEL, Jasmin. História(s) redesenhada(s): visualizando analogias entre hoje e
o passado – periferias urbanas, resistência negra e vozes femininas na obra de
Marcelo D’Salete. 2019. ArtCultura Uberlândia, v. 21, n. 39, p. 99-116. Disponível em:
http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/52029 . Acesso em: 31 mar.
2021.

139

APÊNDICE A
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS DOCENTES
Prezados (as),

Esta pesquisa, intitulada TECNOLOGIAS E AÇÕES AUTORAIS NA
FORMAÇÃO DOCENTE: NARRATIVAS DE HQs DIGITAIS COMO LETRAMENTOS
DE REEXISTÊNCIA aborda a formação docente colaborativa, com vistas aos
letramentos de reexistência a partir das HQs digitai, valorizando seu potencial
pedagógico.
Sua contribuição poderá ajudar-nos a refletir sobre uso e produção
colaborativa de HQs digitais, tecnologias, letramentos de reexistência e formação de
professor.
O conteúdo deste questionário poderá ser utilizado, somente, para fins
acadêmicos, como apresentação em eventos, seminários, simpósios, sob a forma de
comunicação, com o compromisso de preservar sua identidade.
Grata por sua contribuição!

Saberes Docentes:
1. Formação acadêmica
( ) Graduação
( ) Graduação e Especialização
( ) Graduação e Mestrado.
( ) Graduação e Doutorado
( ) Graduação e Pós-Doutorado
2. De acordo com sua carga horária, quantas horas semanais são dedicadas às
atividades extraclasses - Formação e estudos, planejamento e produção de recursos
e materiais didáticos?
( ) Nenhuma
( ) Até 1/3 da carga horária, inclusive
( ) Mais de 1/3 da carga horária
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3. Quais os principais recursos utilizados em sua prática pedagógica para
potencializar o aprendizado dos alunos? Permite marcar mais de uma opção.

( ) Livro didático

( ) Jornais e Revistas

( ) Vídeos

( ) Músicas

( ) Imagens

( ) Blogs

( ) Whatsapp

( )Facebook

( ) Jogos

( ) Áudio books

( ) Infográfico

4. Com que frequência utiliza
Quadrinhos/Charge em sala de aula?

imagens/linguagem

mista/Histórias

em

( ) Nunca
( ) algumas vezes
( ) frequentemente

5. Você já participou de alguma formação continuada (atualização, capacitação, entre
outras) nos últimos três anos?
( ) Sim
( ) Não

6. E a sua relação com as Histórias em Quadrinhos:
a) Na sua vida é uma relação presente? Se sim, a partir da sua história pessoal
(infância, adolescência, vida adulta) ou surgiu a partir da relação com outras pessoas
(familiar, amigos...)?

b) Sabe dizer algo sobre a estrutura das HQs?

c) Como considera a utilização de HQs nas disciplinas? Já experienciou o uso de HQs
em sua disciplina? Se sim, com que objetivo?
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d) Você tem conhecimento sobre HQs digitais e aplicativos para produção?

e) Que/quais percepção/percepções de habilidades acredita que podem ser
desenvolvidas nos alunos com o uso de HQs em sua disciplina?

7. Comente um pouco acerca da sua infância e adolescência. Elas têm alguma
relação com o tipo de professor/professora que você se tornou?

8. Havia discussão racial/identitária/ no seu ambiente familiar? Como eram?

9. Etnicamente, como você se reconhece? Como foi construído esse processo de
identificação? Algum fato ou pessoa importante?

10. Como a temática étnico-racial era abordada na escola em que você estudava?
Tinha diferença entre o ensino fundamental e médio?
11. Caso você se identifique como negro(a): Ser negro(a) possuía um peso
diferenciado na escola? Como ocorriam as relações com os colegas e professores?
Ficou alguma marca? Essa marca influencia na sua atuação enquanto professor(a)?
12. Caso você se identifique como branco(a): Como era sua relação com outros
estudantes e profissionais negros da escola? Ficou alguma marca? Essa marca
influencia na sua atuação enquanto professor(a)?

13. Você já participou de algum curso de formação continuada sobre a temática étnicoracial promovido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia? O que você pensa
sobre este tipo de formação? São válidos para a formação do professor?
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14. As discussões sobre a temática étnico-racial fazem parte da jornada pedagógica
na sua escola? Se sim; como elas ocorrem?

15. No processo de preparação das suas aulas as questões com temática étnicoracial são contempladas? Comente.

16. A lei 10.639/2003 modificou sua maneira de trabalhar os conteúdos na sua
disciplina?

17. É comum na sua escola preparar aulas diferenciadas em novembro por conta do
dia da Consciência Negra? Existe alguma movimentação diferente na escola neste
mês? O que você geralmente observa?
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APÊNDICE B

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esta pesquisa seguirá os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos
conforme Resolução
no 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante:
__________________________________________________
RG nº: ______________ Sexo: F( ) M( ) Data de Nascimento: ___/___/_____
Endereço:_______________________________________________________
Bairro: _______Cidade: _____________CEP: _______
Telefone: ( ) /(

) ________________

II -DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
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TÍTULO: TECNOLOGIAS DIGITAIS E AÇÕES AUTORAIS NA FORMAÇÃO
DOCENTE: NARRATIVAS DE HQs DIGITAIS COMO LETRAMENTOS DE
REEXISTÊNCIA
OBJETIVO: compreender como professores do Ensino Médio, em formação podem,
potencializar as suas práticas pedagógicas realizando ações autorais com narrativas
de HQs digitais, visando ao letramento de reexistência.

ESPAÇO: Colégio Estadual Bolivar Santana
SUJEITOS: Professores do Ensino Médio.
III - INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, da pesquisa
TECNOLOGIAS DIGITAIS E AÇÕES AUTORAIS NA FORMAÇÃO DOCENTE:
NARRATIVAS DE HQs DIGITAIS COMO LETRAMENTOS DE REEXISTÊNCIA
Apresentamos as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo,
assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é
do pesquisador responsável.

Para a realização dessa pesquisa, selecionaremos professores que já produzem
colaborativamente conteúdos no contexto escolar. Tais conteúdos são desenvolvidos
durante o ano letivo, nos projetos estruturantes do lócus da pesquisa e publicado
livremente em sites e canais do próprio lócus. Vale ressaltar que esta pesquisa visa
analisar a autoria que emergem da produção colaborativa com vistas a formação
continuada e em serviço do professor. Para tanto, a coleta de dados será mediante
aplicação questionários, entrevistas, sessões reflexivas em ambiente virtual (google
meet) a partir das plataformas educacionais.
Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser
provocados pela pesquisa:

O desenvolvimento dessa investigação pauta-se na perspectiva colaborativa de
pesquisa e busca compreender a relação de parceria e coautoria entre professores,
seus pares e pesquisadores no processo de construção de conhecimento. Esse
processo dialético e dialógico pressupõe a participação
ativa dos partícipes na construção dos saberes oriundos do processo investigativo.
No entanto, algumas etapas desta investigação serão realizadas
em grupo, envolvendo discussões, debates e confronto de opiniões. Neste sentido,
não é descartada a hipótese de desconforto ou possível estranhamento de orderm
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intelectual, cultural e/ou social. Sendo assim, os possíveis riscos decorrentes de
tensões, cito, desconforto e constrangimento que poderão surgir da interação entre os
pares, bem como não querer responder a qualquer questionamento, ou, até mesmo
desistir, serão evitados e/ou minimizados com acolhimento, escuta, parceria, sem
penalidades ou sanções por nenhuma das partes envolvidas no estudo. E mesmo
convivendo com todas as complicações e limitações impostas pela Covid-19, o lócus
desta pesquisa desloca-se então da área construída, rede física, para um espaçotempo virtual. Em que serão usadas as plataformas Google Meet e Google Classroom,
evitando dessa maneira, que os sujeitos envolvidos na pesquisa tenham a
possibilidade de contágio com a covid 19.

A participação é voluntária e não haverá nenhuma sanção, nem penalidade por
parte da pesquisadora nem das instituições envolvidas no estudo, em caso de
desistência. A pesquisadora estará à disposição para qualquer esclarecimento que
considere necessário em qualquer etapa da pesquisa e se compromete em guardar
os dados coletados em arquivo pessoal por cinco anos. Os resultados da pesquisa
serão publicados sob forma de artigos em revistas especializadas, congressos e
encontros científicos, bem como em trabalhos finais de pós-graduação.
Descrição dos benefícios decorrentes da participação na pesquisa:
Considerando a formação docente como alicerce para práticas pedagógicas
mais autorais, a temática em questão torna-se relevante, uma vez que reflete
sobre processos de ensino e aprendizagem mais inventivos que emergem da
prática pedagógica de professores do Ensino Médio que experienciam com seus
pares. Esta pesquisa trará contibuições significativas tanto para a instituição
proponente e para os sujeitos envolvidos, quanto para a comunidade científica
em geral.
III. ESCLARECIMENTO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA

A ida ao campo será iniciada assim que esta pesquisa for devidamente
autorizada pelo comitê de ética Universidade do Estado da Bahia – UNEB,
podendo ser iniciada dentro do período letivo de 2020, bem como prorrogada
até agosto de 2021;
Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira aos
participantes;
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Os encontros serão gravados e usados somente para transcrição;
Os sujeitos da pesquisa cederão os direitos autorais para divulgação dos
resultados dessa investigação em eventos científicos em geral.
Caso queira contribuir com sua participação nesta pesquisa, podemos garantir
que as informações fornecidas somente serão utilizadas neste trabalho, assim
como será garantido também o sigilo sobre as identidades pessoais de cada
participante, antes, durante e ao término do estudo.

IV. CONTATO DOS PESQUISADORES
Simone Carvalho de Santana – Rua Beija-flor, n°183,
Imbui, Salvador- Ba. Cep: 41720-051 Tel.: (71) 999019524
(Mestranda responsável pela pesquisa)
Obdália Santana Ferraz Silva – Rua da Primavera, no 141, Centro –
Serrinha/Ba Cep: 48700-000 Tel.: (75) 99963-8577 (Orientadora do curso
de mestrado)
V. Endereços CONEP e CEP
Conselho Nacional de Saúde. Esplanada dos Ministérios, Bloco G. Edifício
Anexo, Ala B, 1º andar – Sala 103B – CEP:70058-900 – Brasília, DF.
Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Comitê de Ética em Pesquisa
em Seres Humanos – CEP/UNEB. Prédio da Reitoria – 1° pavimento. Rua Silveira
Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.150-000.
VI. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) sobre os objetivos
benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa TECNOLOGIAS
DIGITAIS E AÇÕES AUTORAIS NA FORMAÇÃO DOCENTE: NARRATIVAS DE HQs
DIGITAIS COMO LETRAMENTOS DE REEXISTÊNCIA
, e ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar sob livre e espontânea
vontade, como voluntário, consinto que os resultados obtidos sejam apresentados e
publicados em eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja
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realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao
pesquisador e outra a via que para mim.
________, ______ de ____________de _________.

_______________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
___________________________
Simone Carvalho de Santana
Coordenadora da Pesquisa

______________________________
Obdália Santana Ferraz Silva
(orientadora)
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APÊNDICE C

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO
DO PROJETO DE PESQUISA
Eu, Obdália Santana Ferraz Silva, orientadora responsável pelo projeto
TECNOLOGIAS DIGITAIS E AÇÕES AUTORAIS NA FORMAÇÃO DOCENTE:
NARRATIVAS DE HQs DIGITAIS COMO LETRAMENTOS DE REEXISTÊNCIA,
declaro estar ciente do compromisso firmado com a orientação de Simone Carvalho
de Santana, discente do Programa de Pós – graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC, linha de pesquisa IV: Educação, Currículo e
Processos Tecnológicos, da Universidade do Estado da Bahia, Departamento de
educação – Campus I. Em tempo, asseguro que o projeto será desenvolvido na forma
apresentada e aprovada pelo CEP da Universidade do Estado da Bahia, sempre
orientado pelas normativas que regulamentam a atividade de pesquisa.

Salvador, 10 de março de 2021

_____________________________________
Prof.ª Dr. ª Obdália Santana Ferraz Silva
Orientadora
_______________________________
Simone Carvalho de Santana
Pesquisadora
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8. ANEXOS
Anexo I - Figura 1: HQ “Cana de açúcar sob um olhar químico e histórico

Fonte: arquivo pessoal.
Anexo II - Figura 2: HQ “Cana de açúcar sob um olhar químico e histórico

Fonte: arquivo pessoal.
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Anexo III - Figura 3: HQ “Cana de açúcar sob um olhar químico e histórico

Fonte: arquivo pessoal.

Anexo IV - Figura 4: Mapa de localização do Centro Administrativo da Bahia

Fonte: Google Maps (2020)23

Anexo V- Figura 5: localização do Colégio Bolivar Santana, no NTE26

23

Disponível em:

https://www.google.com/maps/place/Centro+Administrativo+da+Bahia,+Salvador++BA/@12.
9503035,38.4363438,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x7161a6e05882c13:0xa26f68c9dc0f
8346!8m2!3d-12.9492684!4d-38.4304857?hl=pt-BR. Acesso em: 10 dez. 2020.
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Fonte: Site da secretaria de educação do governo do estado da Bahia 24

Anexo VI – Figura 8 - Romance gráfico Angola Janga

Figura 06 – ???

Fonte: Site Dsalete.

24

Disponível em: http://escolas.educacao.ba.gov.br/gestaoregional. Acesso em: 10 dez. 2020

