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➢ CAPÍTULO XVIII  

DIFICULDADE DE LEITURA E ESCRITA DOS ALUNOS DO 6º ANO DE 

TRÊS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAROEBE 

Divina de Moura Dionisio40; Luana Cristina dos Santos Camargo41. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.05-18 

 

RESUMO: 

O presente trabalho aborda as dificuldades de leitura e escrita dos alunos do 6º ano das 

três escolas sedes do município de Caroebe, Roraima. O mesmo apresenta os resultados 

obtidos nas pesquisas qualitativa, bibliográfica, explicativa e descritiva. A pesquisa foi 

realizada no ano de 2017 e 2018, buscando analisar se a literatura de Cordel poderia 

amenizar essas deficiências que os alunos apresentam na leitura e escrita de textos. O 

resultado demonstrou o desinteresse e a falta de atenção em aprender estes dois aspectos 

importantes que é a leitura e a escrita. Isso ocorre por não terem sido acompanhados e 

orientados adequadamente no processo educativo. Observou-se também o despreparo e 

a desmotivação por partes de alguns professores em ministrar as suas aulas. Foi possível 

perceber também que os discentes, por mais que os docentes busquem inovar em sua 

prática diária alguns não demonstram muito interesse em melhorar a aprendizagem. Mas 

o professor deve ser persistente, pois juntamente com uma boa metodologia e a vontade 

de fazer o melhor na aprendizagem do aluno pode fazer essa situação mudar. Para isso 

deve-se tornar a escola um ambiente que realmente possa contribuir para o interesse do 

aluno, acolhedora e dinâmica. Hoje, as escolas, em sua maioria, ainda não conseguem 

acompanhar essa evolução (tecnologias) de conhecimento e continuam alheias ao que se 

passa realmente com o alunado. Transformando a escola deve-se transformar o aluno e 

ensinando realmente o que é necessário para seu processo educativo, mas para que isso 

aconteça, é preciso que o educando também faça a sua parte no estudo. Assim é 

necessário que haja maior interação entre escola, professor e família para que alguns 

alunos possam vencer estas dificuldades de leitura e escrita que vem dificultando o 

desenvolvimento estudantil deles.  

PALAVRAS-CHAVE: Dificuldade. Leitura. Escrita. Literatura de cordel. Aluno. 

Professor. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como base analisar as dificuldades de leitura e escrita dos 

alunos do 6º ano do ensino fundamental das três escolas sedes do município de Caroebe 

bem como o uso da literatura de cordel para amenizar essa defasagem dos educandos. 

 
40 Mestre em Ciência da Educação - Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. E-mail: 

divinamouradionisio@gmail.com 
41 Mestre em Educação - Universidade UNINTER - Três Fronteiras-PY. E-mail: luanacamargo_kl@hotmail.com 
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Para ler e entender, tanto o professor quanto o aluno devem estar preparados 

para assimilar o que o texto diz. E isto não deve ser feito só com o livro didático, há 

também a literatura, jornais, poemas, dentre outros que reforçam essa aprendizagem. O 

aluno deve desenvolver a compreensão crítica do ato de ler e não deve se esgotar na 

decodificação pura da escrita. 

O problema referente a leitura e escrita vem se agravando nas escolas sedes do 

município de Caroebe. O que se vê é um número elevado de alunos que chegam ao 6º 

ano do ensino fundamental sem dominar a leitura. 

Sabemos que os alunos não nascem com problemas escolares, mas eles 

aparecem no decorrer do processo estudantil. As dificuldades de leitura e escrita vão 

aparecendo e isso interfere no conhecimento e na auto estima do aluno. 

Mediante estas dificuldades os professores devem adotar posturas que 

transmitam confiança e compreensão para que os mesmos superem essas dificuldades. 

Para a pesquisa de campo foram escolhidas três escolas sedes, ambas localizadas 

no município de Caroebe - Roraima. Por ter somente (4) quatro escolas estaduais e o 

restante das escolas serem municipais, optou-se pesquisar somente as escolas que 

trabalham com o 6º ano. 

Faz-se necessário, então, analisar o ensino de leitura e escrita que é tão 

importante para a qualidade da aprendizagem dos discentes. 

 

PROBLEMA 

 As dificuldades de leitura e escrita dos alunos do 6º ano em três Instituições: 

Escola Estadual Dom Pedro I, Escola Estadual Clóvis Nova da Costa e Escola Estadual 

Professor Vidal da Penha Ferreira vêm indicando um grande percentual de defasagem 

neste contexto, onde os resultados aparecem na interpretação e na produção textual. 

 Tanto a escrita quanto à leitura exige uma atenção especial voltada à prática e a 

construção do saber. Com isso, exige-se do educador metodologias que favoreçam um 

desenvolvimento mais efetivo desses mecanismos. Dentro do contexto educacional não 
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há possibilidades para o desenvolvimento de um conhecimento mais amplo, sem antes 

ter um total domínio da leitura e da escrita.  

Os pais também estão inseridos neste contexto, pois muitas das vezes, depositam 

no professor a responsabilidade de ensinar os filhos e os professores esperam dos pais 

condições favoráveis de ensinamentos, já que a família é considerada a primeira escola 

de todos os seres humanos.  

 O convívio em sociedade faz com que ampliem esses conhecimentos adquiridos 

na família e na maioria das vezes ela não sabe como cumprir esse papel de educar, 

assim os alunos culpam os professores pelo fracasso escolar e nesse jogo de empurra 

gera uma série de equívocos e mitos sobre o relacionamento entre família e escola e 

com isso prejudica o discente, que deveria ser prioridade de todos os envolvidos. 

Por outro lado, a família deve entender como a escola funciona, sua missão e sua 

proposta pedagógica, para ajudar os filhos em suas tarefas escolares, mas o que ainda 

vemos é uma relação tensa entre escola e família, cuja queixa dos docentes é a falta de 

envolvimento dos pais na vida estudantil dos filhos. 

Há também a questão da formação dos professores, muitos não estão habilitados 

para atuarem nas séries que trabalham, outros faltam muito e desse modo prejudicam a 

aprendizagem dos alunos e também tem aqueles que não se preocupam em acompanhar 

o desenvolvimento do alunado em sala. 

Diante do exposto, este trabalho tem o intuito de analisar essas dificuldades de 

leitura e escrita que prejudicam o desempenho do alunado bem como todos os fatores 

que envolvem os discentes, visando amenizar essa problemática com o uso da literatura 

de Cordel. 

 

JUSTIFICATIVA 

As dificuldades encontradas pelos alunos do 6º ano no desenvolvimento da 

leitura e escrita vêm dificultando a vida estudantil dos mesmos, pois apresentam 

complicações sérias na compreensão e na produção textual. 
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O sistema educacional hoje está mais preocupado com a quantidade do que com 

a qualidade do ensino. O que vemos é aluno chegar no 6º ano ou até mesmo no ensino 

médio e não conseguir ler um texto com coerência. O que fazer diante desta 

perspectiva?  Diante desse questionamento foi proposto fazer essa investigação para 

descobrir qual seria o problema para tanto desinteresse e desmotivação por parte de 

alguns discentes. 

A escola é parte fundamental na vida destas crianças, mas devido às dificuldades 

ela deixa de cumprir em parte seu papel que é ensinar para a vida. A família também 

tem responsabilidades na educação dos filhos e o professor deve está preparado para 

auxiliar o discente no ensino-aprendizagem, assim deve-se enfatizar o ensino como 

prioridade na vida desses alunos para que os mesmos possam desenvolver o senso 

critico e serem pessoas capacitadas e compromissadas consigo mesmo e com a 

sociedade. 

Neste sentido, esta pesquisa se justifica pela necessidade de refletir acerca da 

problemática da falta de leitura dos alunos, que tem sido um transtorno muito grande 

nas escolas, independentemente do nível escolar, social ou econômico em que os 

discentes se encontram. Os estudantes estão lendo pouco, e essa pouca leitura é um dos 

fatores que muito contribuem para uma escrita defasada, pois os mesmos apresentam 

dificuldades para produzirem textos. 

O trabalho aqui apresentado foi um estudo feito a partir das dificuldades de 

leitura e escrita dos alunos do 6º ano, buscando no ensino-aprendizagem uma prática 

mais facilitadora e prazerosa, onde a união entre o conhecimento popular e 

conhecimento científico se configura como tarefa importante na vida estudantil dos 

educandos. 

      

LEITURA E ESCRITA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

A Leitura e escrita buscam sempre compreensão e significados para o mundo e 

estão presente desde cedo na vida dos discentes. Neste caso é preciso considerar a 

formação social do ser, suas capacidades e cultura social.  
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Para muitos educandos o ato em si de ler não desperta nenhum prazer, pois são 

treinados apenas para decodificarem letras e a não refletir sobre o que foi lido. Assim 

essa prática mecânica leva-os a serem analfabetos funcionais, onde a leitura não terá 

nenhum significado e valor para eles. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) diz que a leitura é: um processo no 

qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção de significados do texto, a partir do 

seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre a língua; 

característica do gênero, do portador do sistema escrita, etc. (BRASIL, 1997, p. 53). 

É função primordial de a escola ensinar a ler, como também ampliar o domínio 

da leitura e orientar por meio dos docentes a escolha de textos adequados para os 

discentes. 

A escola deve desenvolver na criança as relações entre leitura e escrita 

em todos os ciclos. O uso significativo da leitura e ciclos da escrita na 

escola, também é muito motivador e contribui para incitar a criança a 

aprender a ler e escrever. (SOLÉ, 1998, p. 62). 

É necessário que o docente leia sempre para os alunos e os estimule a ler 

também, pois a leitura é essencial no ambiente escolar e aponta a necessidade de buscar 

constantemente a compreensão do conhecimento, pois é lendo e escrevendo que se 

aprimora o entendimento de mundo. 

Apesar da formação de leitor proposta pelo PCNs e também por pesquisadores a 

situação em que se encontram a maioria dos alunados na questão da leitura e escrita não 

é nada animador, pois os mesmos apresentam grandes dificuldades para lerem e 

compreenderem um texto. 

Pode-se propiciar ao aluno uma educação que se possa contribuir para a 

construção das habilidades e competências de leitura, a fim de possibilitar a formação 

do leitor e do produtor de texto comprometido com a própria aprendizagem. 

No caso específico da leitura do texto escrito, além dos caracteres gráficos 

decodificados, afirma-se que o ato de ler é um processo de ler que aborda situações 

emocionais, intelectuais, culturais, entre outras que visam um desempenho mais 

eloquente do indivíduo. Assim, não basta só conhecer uma língua e seu respectivo 
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código, mas é preciso compreender o contexto sociocultural em que a mensagem está 

inserida, para poder atribuir significado ao que se ler: 

Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir 

das situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela; quando 

começamos a estabelecer relações entre as experiências e a tentar 

resolver os problemas que nos apresentam, aí então estamos 

procedendo a leitura, as quais nos habilitam basicamente  ler tudo e 

qualquer coisa. Esse seria digamos o lado otimista e prazeroso da 

leitura. Dá-nos a impressão do mundo está ao nosso alcance; não só 

podemos compreendê-lo, conviver com ele, mas até modificá-lo á 

medida que incorporamos experiências de leitura. (MARTINS, 1982, 

p. 17). 

Deste modo o leitor preenche uma necessidade de informação que requer 

agilidade na seleção de dados e específicos para satisfazer os objetivos que o levaram ao 

ato de ler. 

Ler, melhora e expande o conhecimento intelectual e cultural do aluno, abre 

novos horizontes, e proporciona um melhor aproveitamento do tempo além de oferecer 

entretenimento favorável ao conhecimento, e é ao mesmo tempo, uma fonte inesgotável 

de prazer que amplia a visão de mundo e desenvolve o seno crítico do educando 

fazendo com que melhore sua capacidade de compreensão. 

           

A DIFICULDADE DA LEITURA E DA ESCRITA 

O ato de ler adquiriu novos significados, enraizando, definitivamente, por meio 

de panfletos, livros, revistas, jornais entre outros. O mundo letrado se desenvolveu e 

passou a representar grandes progressos para a população, permitindo adquirir novos 

conhecimentos, tomando consciência dos valores, direito e deveres, permitindo a sua 

inserção no mundo dinâmico e globalizado. 

Segundo Cagliari (1993, p. 312), quando lê, uma pessoa precisa, em primeiro 

lugar, arranjar as ideias na mente para montar a estrutura linguística do que vai dizer em 

voz alta ou simplesmente passar para sua reflexão pessoal ou pensamento. Em ambos os 

casos, a passagem pela estrutura linguística é essencial. Sem isso não existe linguagem 

e, portanto, não pode existir fala nem leitura de nenhum tipo. 
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Na sala de aula alguns alunos demonstram dificuldades na leitura, porque não 

conseguem decifrar as letras, não conseguem organizar as ideias para pronunciar as 

palavras, pois não basta somente a articulação da fala para compreender o que está 

sendo dito. É necessário que cada pessoa tenha conhecimento dos acontecimentos 

apresentados no momento propício, pois todo indivíduo, além de falante, é também 

ouvinte. No entanto, não existe uma idade para o aprendizado da leitura. Há crianças 

que aprendem a ler muito cedo, em geral, porque a leitura é muito importante e não 

conseguem ficar sem ela. 

Portanto, a leitura é um processo que envolve várias estratégias e assim, o 

educando vai enriquecendo o seu vocabulário para ter melhor entendimento da 

linguagem. Mas para que a aprendizagem realmente aconteça é preciso se empenhar ao 

máximo e ter desejo para aprimorar, buscar, entender e descobrir a essência do saber em 

prol de um conhecimento que será importantíssimo no decorrer da vida estudantil. 

Aprender a ler como se a leitura fosse um ato mecânico, separado da 

compreensão é um desastre que acontece diariamente. Estudar palavras soltas, ler textos 

bobos e repetir exercícios de cópia, resulta em desinteresse e rejeição à escrita por parte 

do educando. 

Quando o aluno não está desenvolvendo certas habilidades na escola, em 

consequência de alguma dificuldade de aprendizagem ou culpam-se os interesses e 

hábitos diferentes dele, porém, não se questiona o modelo de aprendizagem que está 

aplicado, e isso, levam os discentes a serem chamados de incapazes, por não 

aprenderam a ler e escrever corretamente. 

Cabe aos professores, buscarem meios ou maneiras mais eficientes para ajudá-

los a desenvolver melhor a aprendizagem, viabilizando um espaço adequado, com 

atividades lúdicas de leitura e escrita. 

Para aprendizagem do sistema da escrita, a simples exposição da mesma não é 

suficiente para compreender, mas para oportunizar o contato com a escrita que possa 

promover situações do uso real da escrita, assim “a língua escrita é um objeto de uso 

social”. (FERREIRO, 1995, p. 37). 
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Segundo Ana Teberosky (2002, p. 8): “A criança dispõe de um saber sobre a 

escrita mesmo antes de entrar para a escola”. Diante dessa perspectiva, sabe-se que o 

docente, às vezes não valoriza esse saber, e acaba atropelando o conhecimento já 

existente. 

Por isso o objetivo da aula de leitura não é, então, o de facilitar o trabalho do 

educando, mas o de oferece-lhe recursos para que o mesmo desenvolva seu 

conhecimento. 

 

A LEITURA E AS FASES DO APRENDIZADO DO ALUNO 

O aprendizado da leitura e escrita hoje é considerado de suma importância para o 

desenvolvimento crítico e social da criança na fase escolar. A criança se vê distante de 

seu papel, sem da prática escrita e da leitura: ler é aprender a escrever de forma a 

expressar suas ideias, suas emoções e sentimentos. 

   A leitura abre mundos para qualquer pessoa, além de abrir a imaginação. 

Aprender a ler é indispensável quando se vive em uma sociedade onde ler e escrever é 

vital. Por isso deve-se incentivar a leitura nos primeiros anos escolar, pois é de extrema 

importância para a formação de alunos leitores. 

Assim, o desenvolvimento do aluno como leitor se faz dentro da escola, pois 

muitos só têm contato com a leitura apenas no ambiente escolar. 

O ensino da leitura e da escrita deve ser influenciado por toda a sociedade, mas a 

escola já exerce essa função, delegando aos professores o trabalho de chamar a atenção 

dos discentes para a leitura compreensiva e a desenvolver a escrita de forma a expressar 

as ideias e pensamentos. Os docentes têm papel de mediadores do conhecimento. 

Segundo Martins (1984, p. 34): 

A função do educador não seria precisamente ensinar a ler, mas de 

criar condições para o educando realizar sua própria aprendizagem, 

conforme seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as 

dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta. 

No entanto, não cabe só ao professor de Língua Portuguesa ensinar aos discentes 

a ler. É preciso que todos os docentes trabalhem em conjunto e estabeleçam metas 
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relacionadas com as suas disciplinas, com objetivo de ensinar o aluno a ler diferentes 

tipos de textos, bem como perceber as diferentes formas de leitura. 

Dessa forma, o desenvolvimento da leitura quando se é bem trabalhado, permite 

ao discente aproveitar de todos os benefícios que uma leitura de qualidade traz. Os 

resultados de uma boa educação literária condizem com um sujeito ativo, com ideias 

condizentes e pensamentos críticos inseridos na sociedade.     

      

LITERATURA DE CORDEL: SUA HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS 

A literatura de cordel está presente nas feiras do nordeste. São livros de poucas 

páginas impressos em papel de jornal e vendidos presos em um cordão ou cordel. São 

por isso, chamados de folhetos de cordel ou literatura de cordel. As capas impressas são 

xilogravuras, um método artesanal de imprimir gravuras. Os folhetos possuem quatro 

polegadas por seis, ou dezoito centímetros de altura por doze de largura. 

 Escritos por poetas populares e violeiros, ou melhor, criados por eles, que na 

maioria das vezes, ditam para outra pessoa escrever. Os livretos têm sua forma em verso 

e em número de seis linhas cada estrofe, lembrando-nos o trovadorismo nascido na 

Grécia clássica, como fonte de informação e extravasamento do artista da poética e da 

música, em torno das notícias sobre guerras, reis e heróis que fizeram de Homero uns 

dos gigantes da literatura. 

 Cantados nas feiras do nordeste, como forma de chamar a atenção das pessoas, 

nos livretos de cordel encontramos momentos impagáveis de espiritualidade, sátira e 

deboche ao que se chama de “mundo civilizado”, “A peleja do cego Aderaldo e Zé 

pretinho”, “Cidrão e Elena”, “A princesa do mar sem fim”, “A chegada de lampião no 

inferno”, são pequenas obras-primas dessa literatura, tão antiga quanto alternativa. 

Para muitos leitores que não têm contato à chamada “grande leitura” ou mesmo 

à literatura de entretenimento, o cordel é contato único, direto cheio de riqueza e valioso 

com a palavra escrita. Tanto que não são poucas as pessoas que aprenderam a ler e a 

escrever com folhetos de cordel. 
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As principais características da literatura de cordel são uma linguagem coloquial, 

humor, sarcasmo, ironia, temas religiosos, folclore brasileiro e políticos dentre outros, 

etc. 

 O cordel é feito, pelos cordelistas, com traços de oralidade, escrito em folhetos e 

amarrados em cordas para serem vendidos em feiras e praças e era declamado ou 

dramatizado com paixão e muitas das vezes era acompanhado com o toque do violão 

usando criatividade para chamar o possível comprador.  

Segundo pesquisas, estima-se que no Brasil, existem cerca de 4.000 autores, ou 

seja, cordelistas que produzem a literatura de cordel, dos quais se destacam alguns, 

muito conhecidos como Patativa do Assaré, Manoel Monteiro, Leandro Gomes Barros, 

José Alves Sobrinho dentre outros. 

 A Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC) reúne cerca de 7 mil 

documentos, desde pesquisa, livros e folhetos de cordel . Fundada em 1989, ela está 

localizada no bairro de Santa Teresa no Rio de Janeiro. 

 

A LITERATURA DE CORDEL COMO FERRAMENTA PARA MINIMIZAR A 

DIFICULDADE DE LEITURA E ESCRITA. 

Através da leitura de cordel, o regionalismo dá um toque especial dos acentos da 

língua oral nos versos escritos. A percepção do sotaque nordestino em diferentes 

relações típicas da região, a escola pode mediar esse trabalho da linguagem com 

expressões típicas de grupos étnicos, fazendo da educação transversal a diferença e 

dando qualidade em outras formas da prática pedagógica, visando o cotidiano dos 

estudantes, ampliando os aspectos voltados para os códigos linguísticos e literários na 

exploração do saber tradicional. 

Segundo Linhares (apud LOPES, 2006, p. 325): 

Literatura de cordel teve sucesso em Portugal entre os séculos XVI e 

XVIII. Os textos podiam ser em versos ou prosas, não sendo vulgar 

trata-se de peça de teatro, e versavam sobre os mais variados temas. 

Encontram-se farsas, historietas, contos fantásticos, escritos de fundos 

históricos moralizantes etc. Não só de autores anônimos, mas também, 

daqueles que, assim, viram sua obra vendida a preço, como Gil 
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Vicente e Antônio José da Silva, o judeu. Exemplos de literatura de 

cordel são historias de Carlos Magno e os dozes pares de França. A 

princesa Magalona, historias de João de Calais e a donzela  Teodora. 

A língua é um sistema de signos históricos e social, o qual possibilita o 

significado e a realidade do mundo aprendendo não só  palavras mas também os 

significados e interpretações do meio e do espaço que cada um convive, permitindo 

construir novas formas de compreender o mundo com representações sobre o interior do 

funcionamento das linguagens. 

O Cordel é a voz do povo com a sua magia e do fantástico reino da imaginação 

onde entidades e seres místicos circulam lado a lado com figuras reais dos cangaceiros, 

coronéis, boiadeiros, donzelas, policia e políticos. 

 A literatura de Cordel não é só fantasia, mas sim realidade existente no sertão 

nordestino. O poeta de Cordel passa o seu ponto de vista sobre a vivência de um povo 

sofrido através dos seus cantos e poesias. 

O Cordel envolve uma diversidade de formatos para ser inclusos nas 

metodologias de ensino da disciplina de língua portuguesa em sala de aula, utilizando os 

assuntos atuais e de cunho social. A transversalidade da língua portuguesa pode ser 

abordada em duas questões: a língua como veiculo de representações, concepções e 

língua com seu valor sócio cultural. Desta forma sua atitude de instrumentalização e 

intervenção social nos critérios e princípios metodológicos em projetos de estudos e 

pesquisas. Se adequado à linguagem em instâncias e da oralidade forma se mais 

competente tratar na relação entre os interlocutores e intenção comunicativa. 

Estabelecer a motivação em relação a esse aspecto da cultura popular é organizar 

todo o processo de aplicação e estimulo em direcionamento ao fator principal, que é a 

apresentação, reconhecimento da origem e fruição da literatura de cordel.  

É relevante mostrar essa arte aos alunos do ensino fundamental os seus diversos 

tipos tais como: escrita literária, música e repente. A importância de adolescentes 

entrarem em contato com essa literatura é justamente um alerta para o fato do 

multiculturalismo e não ficarem presos a formas literárias bem como conhecerem um 
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pouco seu país e sua cultura não tornando submissos a estereótipos literários que fazem 

sobre nossa cultura.  

Levar o Cordel para a sala de aula e contextualizar o aluno no meio social, e 

fazer discurso com outras disciplinas como historia, geografia e artes. É reafirmar a 

literatura de Cordel como identidade não somente do povo nordestino, mas do povo 

brasileiro. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho apresenta um estudo de natureza, descritiva, qualitativa, 

explicativa e bibliográfica, tomando para análise alunos de três (3) escolas do município 

de Caroebe - RR. As informações obtidas foram descritas detalhadamente de acordo 

com as coletas feitas.  

A pesquisa foi realizada no mês de julho de 2017 a outubro do mesmo ano com 

a presença do pesquisador juntamente com alunos, professores e com o apoio da 

coordenação de cada escola pesquisada. Foram escolhidas três escolas da rede pública 

estadual.  

Dessas três escolas pesquisadas foram colhidos dados de uma  turma de cada 

escola, todas do 6º ano do ensino fundamental. As turmas cursavam no período 

matutino e vespertino. Ao todo foram entrevistados 90 alunos e seis professores. 

A opção pelos alunos do 6º ano foi motivada pela a intenção de verificar até que 

ponto os resultados da pesquisa negariam ou confirmariam as dificuldades de leitura e 

escrita dos alunos das três instituições sedes do município de Caroebe. 

A abordagem desta pesquisa está fundamentada no âmbito exploratório, 

investigativo analisando e descrevendo as dificuldades de leitura e escrita. No âmbito 

qualitativo é uma investigação de caráter participativo. 

Para a pesquisa, foram ministrados nas três escolas, questionários individuais 

aos alunos e professores. O questionário continha (15) quinze questões com respostas 

abertas e fechadas acerca da temática. 
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Nas entrevistas individuais os professores puderam opinar sobre as dificuldades 

de leitura e escrita encontradas em sala de aula, as dificuldades na compreensão do texto 

e também no ensino de leitura e escrita. 

 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O município de Caroebe atende (04) quatro escolas estaduais. Três delas atende 

alunos do 6º ao ensino médio e uma só atende alunos do 6º e 7º ano. Para a pesquisa 

foram escolhidas três escolas. Foram entrevistados (6) seis professores do 6º ano que 

ministram Língua Portuguesa nos turnos matutino. Alguns destes professores têm 

jornada de trinta (30) ou quarenta (40) horas semanais. Constatou-se que os professores 

possuem graduação, mas nem todos têm especialização e nenhum possui doutorado ou 

mestrado. Constatou-se também que os professores estão em regência de classe 

variando entre (15) quinze e (27) vinte sete anos. Existem ainda muitos professores 

seletivados e mesmo assim ainda falta professor nas escolas. 

 A pesquisa realizada com os alunos, onde foi entrevistado um total de (90) 

noventa como amostra da população discente, com idade entre (11) onze e (17) 

dezessete anos. Foi escolhida uma turma do 6º ano por escola. 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES  

Após as entrevistas, foi feita as transcrições das falas e a análise dos dados 

coletados. Foram usadas categorias para a visualização das dificuldades dos alunos e as 

estratégias utilizadas pelos professores em sala de aula para a resolução dos problemas. 

O roteiro utilizado serviu apenas para a coleta de dados e orientação. Foram 

entrevistados (6) seis professores, (2) dois de cada escola pesquisada. Os professores 

atuam nas escolas públicas estaduais, no ensino fundamental no turno matutino nas 

referidas escolas. Com interesse em analisar e discutir os dados sobre as dificuldades de 

leitura e escrita dos alunos do 6º ano do ensino fundamental foi desenvolvida esta 

pesquisa. 
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Assim buscou- se elaborar um questionário para se obter respostas dos docentes 

a respeito de leitura e escrita e suas dificuldades em sala de aula e metodologias usadas 

pelos mesmos. 

No quadro abaixo apresenta algumas questões a respeito das dificuldades de 

leitura e escrita e o uso da Literatura de Cordel. 

 

QUADRO 1 

Objetivos Prática de ensino 

➢ Investigar como o professor trabalha a literatura de 

Cordel e a interpretação de texto em sala de aula. 

Trabalha ou já trabalhou com a literatura de 

cordel? 

➢ Observar as estratégias de leitura e escrita 

utilizadas pelo professor. 

Como você explora a leitura de textos em 

sala? 

➢ Identificar quais as dificuldades de leitura e escrita 

dos alunos. 

Concorda que a literatura de cordel possa 

amenizar as dificuldades de leitura e escrita 

dos alunos? 

Acha importante ler textos para os alunos? 

        

O objetivo das perguntas acima foi para verificar quais as estratégias adotadas 

pelos professores para amenizar os problemas relativos às dificuldades de leitura e 

escrita. 

Com relação à literatura de cordel, alguns docentes já trabalharam e outros 

disseram que não, mas que acham ser uma boa ideia usá-la em sala de aula, desde que 

os alunos se interessem. Os professores que já utilizaram, disseram que os alunos 

gostaram por ser de fácil compreensão e ter ritmo e abordar vários temas. 

Os professores que participaram da pesquisa trata-se  de um grupo que trabalha 

com adolescentes do ensino fundamental e médio e estão no exercício da profissão há 

mais de (15) quinze anos. 

A tabela 2 apresenta a idade dos professores. Isso comprova que os mesmos já 

tem experiência em sala de aula devido a idade e também pelo tempo de atuação em 

sala de aula.   

Tabela 2: Idade do professor de língua portuguesa 

01 professor 40 anos 16,67% 

01 professor 41 anos 16,67% 
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01 professor 45 anos 16,67% 

01 professor 49 anos 16,67% 

02 professor 50 anos 33,32% 
Fonte. Questionário. Quadro elaborado pela autora (2017) 

 

A faixa etária dos professores atuante no 6º ano do ensino fundamental 

compreende de 40 a 50 anos e já estão nos exercícios da profissão há mais de (15) 

quinze anos. Participaram de cursos há mais de três anos e sentem–se desmotivados 

pela falta de interesse demonstrada pelos alunos e pela indisciplina deles. Com relação à 

dificuldade de leitura e escrita, disseram que os alunos não gostam de ler e muito menos 

de produzir textos. Salvos alguns alunos que ainda produzem textos solicitados. 

  

QUESTÃO 2:  USA OU JÁ USOU A LITERATURA DE CORDEL EM SALA DE 

AULA? 

Nesta questão, quatro (4) professores, ou seja, 66,66% responderam que já 

trabalharam com literatura de Cordel. Disseram que foi gratificante trabalhar com essa 

literatura, pois os alunos apresentaram de forma dramatizada alguns cordéis, produziram 

livros e leram muitos outros de literatura. Outro professor (1) 16,67% disse que nunca 

trabalhou com essa literatura. 

 
Quadro 2 Uso da literatura de cordel em sala de aula 

04 professores Sim 66,66% 

01 professor Não 16,67% 

01 professor Às vezes 16,67% 
Fonte. Questionário. Elaborado pela autora. (2017) 

 

Deste modo, enfatizou-se a importância de utilizá-las em sala de aula para 

amenizar um pouco as dificuldades de leitura e escrita dos educandos. 

A literatura de Cordel é pouco divulgada aqui no sul do Estado de Roraima. Por 

isso, optou-se trabalhar com a mesma, pois ela pode ser trabalhada de forma dinâmica e 

objetiva, facilitando a leitura dos alunos. Por ser uma literatura que aborda vários temas 

como As astúcias de Camões com Pedro Malazarte, A princesa do reino do mar sem 

fim, dentre outros títulos que possam favorecer a aprendizagem dos educandos, pois 

chamam a atenção dos discentes pelo conteúdo apresentado. 
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Conforme foram citados anteriormente, os professores afirmaram sentir muita 

dificuldade em ministrar aula de leitura e escrita, pois os alunos não demonstram muito 

interesse em se expressar, mesmos o que já trabalharam com a literatura de Cordel 

sentiram essa dificuldade. Às vezes também não é levado em consideração o 

conhecimento prévio do aluno e muitos docentes não oferecem outros textos de apoio 

para embasar a escrita do aluno. Desse modo, o resultado será desastroso em tais 

condições e, desta forma, o conhecimento é simplesmente imposto ao aluno e este que 

procure entendê-lo da melhor forma possível. 

Assim, os professores sentem-se, muitas vezes, com dificuldade para ensinar 

adequadamente, pois os alunos estão, em sua maioria, despreparados e muitos não 

conseguem aprender o que lhe são ensinados. 

Mesmo diante de tantas dificuldades com relação à aprendizagem dos alunos, 

falta de apoio pedagógico e material didático, infraestrutura adequada, os professores 

não desanimam e se mostram amantes da profissão. É o que mostra o segundo gráfico. 

     

ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS DISCENTES 

Na entrevista com os discentes foram abordadas várias questões, além das 

características dos mesmos. Foram analisadas as perguntas  que tiveram relação com as 

dificuldades de leitura e escrita, e as que se referem a caracterização dos participantes. 

Os participantes totalizaram um número de (90) noventa alunos, distribuídos em 

três escolas estaduais, onde foram escolhidas as turmas do 6ºano do ensino fundamental, 

segundo tabela abaixo: 

 
Tabela 3 e gráfico 1: Número de discente participante da pesquisa 

Escola Número de alunos Porcentagem 

Dom Pedro I 30 33,33% 

Clóvis Nova da Costa 28 31,11% 

Prof. Vidal da Penha Ferreira 32 35,56% 

Total 90 100% 
Fonte. Questionário elaborado pela autora. (2017) 
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Gráfico1: Número de discente participante da pesquisa. 

 
Fonte. Questionário elaborado pela autora. (2017) 

 

A tabela 3 e gráfico 1 primeiro mostra o resultado obtido pela quantidade de 

discentes que participaram da pesquisa. Em cada escola foi escolhida uma turma do 6º 

ano, sendo que em cada sala possuía em média de trinta à trinta e cinco alunos 

matriculados que frequentam regularmente as aulas no ensino fundamental no período 

matutino. 

 
Tabela 4: caracterização do discente quanto a produção de texto 

Produção textual Número de alunos Porcentagem 

Sim 20 22,22% 

Não 44 48,89% 

Às vezes 26 28,89% 
Fonte. Questionário elaborado pela autora. (2017) 

 

 

Tabela 6: Caracterização do discente quanto as razões das dificuldades de leitura. 

Razões das dificuldades de 

leitura 
Número de alunos Porcentagem 

A explicação do professor 20 22,22% 

Atenção na aula 47 52,23% 

Muita bagunça 13 14,44% 

Comportamento 10 11,11% 
Fonte. Questionário elaborado pela autora. (2017) 

 

Quanto às razões de terem tanta dificuldade, os discentes responderam que a 

falta de atenção na aula é um dos fatores que mais prejudica a aprendizagem. Pois, às 
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vezes, os colegas conversam muito e isso os distrai e acaba tirando a atenção do que é 

realmente importante aprender. Com um total de 52,23% a falta de atenção é uma das 

razões que mais dificulta o desenvolvimento da leitura e escrita dos educandos das três 

escolas pesquisadas. A seguir vêm a explicação do professor com 22,22% das 

dificuldades, alguns alunos disseram não entender o que o professor explica em sala de 

aula. Outros 14,44% responderam que é devido a bagunça dentro da sala de aula que 

dificulta o entendimento do conteúdo transmitido pelo professor bem como o 

comportamento com 11,11% das respostas analisadas. 

Então, o que pôde ser observado nas respostas analisadas dos alunos é que a falta 

de atenção, de concentração, bagunça e comportamento são fatores que prejudicam o 

desempenho estudantil dos discentes. Se nas salas estão acontecendo isso cabe ao 

professor e a equipe pedagógica tomar as providências cabíveis para minimizar estas 

situações para que as mesmas não sejam instrumentos de desmotivação na 

aprendizagem dos educandos. 

As sugestões colhidas foram muito importantes para enriquecer mais o cotidiano 

escolar dos professores e alunos, nas quais demonstraram a opinião dos educandos a 

respeito da leitura e da escrita. Os alunos, na maioria das respostas, querem utilizar os 

recursos audiovisuais para terem uma aula mais dinâmica. Só que, infelizmente, esses 

recursos, nas três escolas pesquisadas, não estão funcionando devido ao descaso do 

governo em não fazer a devida manutenção. 

 

CONCLUSÃO 

Mediante o que foi pesquisado, analisado e discutido, entende-se que há grandes 

desafios a serem superados no quesito leitura e escrita dos educandos do 6º ano do 

ensino fundamental do município de Caroebe. Com intuito de demonstrar as 

dificuldades de leitura e escrita que alguns alunos apresentaram no decorrer de sua vida 

estudantil foi desenvolvida essa pesquisa para verificar até que ponto ela aprova ou 

desaprova essa defasagem. 

Diante deste processo amplo de estudo verificou-se a análise de dados das três 

escolas envolvidas na pesquisa, uma realidade semelhante nas três. Observou-se que as 
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aulas ainda apresentam práticas pedagógicas que deixam a desejar nesse contexto do 

processo ensino aprendizagem, principalmente ao atendimento às necessidades 

cognitivas intelectuais dos educandos. 

É preciso que a escola crie condições favoráveis para que possa habilitar os 

educandos a terem compromissos com a leitura e escrita, alternando momentos de 

leituras coletivas e individuais fazendo com que os mesmos tenham autonomia para 

enfrentar as dificuldades advindas desta problemática.  

No entanto é preciso que os alunos desenvolvam suas habilidades na leitura e na 

escrita, possibilitando assim, meios de compreender o universo das ideias para produzir 

textos e ler com prazer os livros. Destaca-se ainda que o processo de alfabetização possa 

ser dinâmico, para que o aluno sinta prazer e seja capaz de pensar e agir corretamente. 

O uso da literatura de Cordel pode ser uma ferramenta usada para amenizar as 

dificuldades de leitura e escrita dos alunos do 6º ano. Alguns professores que 

participaram da pesquisa disseram que já a utilizaram em  algumas aulas e os discentes 

gostaram, pois foram tocados pela fantasia das narrativas e pelo humor de situações 

descritas. Sendo assim abrir as portas da escola para o conhecimento e a experiência 

com a literatura de Cordel, e a literatura popular como um todo, é uma conquista da 

maior importância para todos os envolvidos neste contexto. 

É compreensível que o docente alegue ausência de tempo, estando cansado ou 

até desmotivado, de acordo com as respostas em questionários. Mas a visão capitalista 

do conhecimento, transformando o docente em mecanicista educador é uma das causas 

do empobrecimento educacional, devido ao acúmulo de carga horária. Onde o servidor 

não tem tempo de planejar adequadamente.  

Portanto, é no desenvolvimento da prática pedagógica  que tanto o aluno quanto 

o professor se apropriam de conhecimento e habilidades  para desenvolver seu potencial 

em prol de um entendimento melhor com habilidades intelectuais, morais e emocionais 

e também faz-se necessário interagir para amenizar as dificuldades de leitura e escrita 

no processo educativo dos alunos. 

Deste modo, deve-se investir mais na formação de alunos críticos, capazes de 

nortear sua vida, sua história a fim de participar e transformar o meio em que vive, mas 
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esse processo requer dedicação, esforço e profissionalismo por parte da instituição de 

ensino, responsabilidade e consciência da parte dos alunos e professores. 
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Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP (2019). Possui graduação em Pedagogia 

pela Universidade Estadual de Roraima - UERR (2008). Especialista em Educação 

Especial e Educação Inclusiva pelo Centro Universitário UNINTER (2009) e Gestão 

Escolar pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte - FACETEN (2011). 

Atualmente é professor do quadro efetivo da Secretaria de Estado da Educação e 

Desporto - SEED/RR. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação 

Especial. 

BITTENCOURT JÚNIOR, Valdir: Doutorando em Direito e Ciências Sociais 

(Derecho y Ciencias Sociales) na Faculdade de Direito e Ciências Sociais da 

Universidade Nacional de Córdoba - Argentina. Mestrando em Educação - UNIVILLE - 

Universidade da Região de Joinville. Especialista em Direito do Trabalho e Previdência 

Social no Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Especialista em Direito e 

Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera-Uniderp em parceria com a rede 

de ensino LFG. Especialista em Processo Civil pela Universidade de Caxias do Sul - 

UCS e graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul - UCS. Atuando 

profissionalmente como advogado do Escritório Bittencourt Advocacia nas cidades de 

Joinville/SC e Caxias do Sul/RS. Membro da Revista Eletrônica OAB Joinville - 
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Conselho de Apoio e Apoio da Revista. Membro da ACAT - Associação Catarinense 

dos Advogados Trabalhista. Docente na Faculdade do Litoral Paranaense - ISEPE 

Guaratuba. 

BORFE, Leticia: Graduada em Educação Física Licenciatura e em Educação 

Física Bacharelado pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Mestre em 

Promoção da Saúde pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Doutoranda do 

Programa de Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS). Membro do Grupo de Pesquisa Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR). 

Atualmente é professora da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul. 

BRÁS, Regina Maria: Mestranda do Curso de Ciências da Educação pela 

Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista Educação Infantil e Ensino 

Fundamental pela Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias/RN. Especialista em 

Ludopedagógica na Educação Infantil pela Faculdade de Educação e Tecnologia da 

Região Missioneira/RS (FETREMIS). Especialista em Gestão Escolar e Coordenação 

Pedagógica pela Faculdade Maciço de Baturité (FMB). Graduada em Pedagogia pela 

Universidade Estadual Vale do Acaraú/CE (UVA). Professora da Educação Básica dos 

municípios de Macau/RN e Guamaré/RN. 

BRITO, Maria De Fatima Beserra De: Especialista em Psicopedagogia 

Clínica e Institucional pela FACEI. Especialista em Ludopedagogia e Literatura na 

Educação Infantil e Alfabetização Anos Iniciais pela FAVENI. Licenciada em 

Pedagogia pela instituição Faculdade entre Rios do Piauí – FAERPI. Atualmente 

trabalha no Hospital Manoel Lucas de Miranda na cidade Guamaré.  

BRITO, Maria José Beserra De: Especialista em Psicopedagogia Institucional 

E Clínica pelo CEPE/UVA. Licenciada em pedagogia na instituição FAEPI- Faculdade 

Evangélica do Piauí. Especialista em Educação Infantil e Alfabetização Dom Alberto. 

Atualmente leciona no Município de Galinhos/RN na área Educação Infantil. 

CAMARGO, Luana Cristina Dos Santos: Mestre em Educação - 

Universidade UNINTER - Três Fronteiras-PY. Especialista em Educação – UERR e 

Gestão Escolar – Universidade Federal de Roraima – UFRR. Graduada em Pedagogia, 

pela Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

CARDOSO, Diego Lisboa: Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade 

Federal do Pará e Pós-doutorado no Instituto Real de Tecnologia da Suécia (KTH). 

Possui graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade da 

Amazônia, mestrado. Foi diretor de tecnologia na Secretaria de Estado de Educação do 

Governo do Estado do Par/a (2008-2009). Foi Pró-Reitor de Ensino de Graduação da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Atua como professor 

associado na Universidade Federal do Pará na Faculdade de Engenharia da Computação 

e Telecomunicações e o programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE). 

Tem experiência na área de Ciência da Computação e da Engenharia da Computação, 
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com ênfase em Avaliação de Desempenho, atuando principalmente nos seguintes temas: 

TV Digital, Tecnologias de acesso, Modelos de desempenho markovianos e de 

simulação, técnicas de inteligência computacional aplicadas e de otimização. 

CARDOSO, Jorge Amaro De Sarges: Doutorando em Computação Aplicada 

pelo PPGEE/UFPA. Membro do Laboratório de Pesquisa em Redes de Alto 

Desempenho (LPRAD). Possui Bacharelado em Sistemas de Informação pelo CESUPA 

(Centro Universitário do Pará), Pós-Graduação (Lato Sensu) em Redes de 

Computadores pela UFPA (Universidade Federal do Pará) e Mestrado em Computação 

Aplicada pelo PPGEE (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) da UFPA. 

Atuou como Professor Substituto na Faculdade da Computação (FACOMP) da 

Universidade Federal do Pará - Campus Castanhal.  Tem experiência na área de 

Sistemas de Informação, com ênfase em Redes de Computadores, atua principalmente 

na área de Redes Móveis (MANET, VANET), Redes Heterogêneas, Femtocell, 

Avaliação de Desempenho, Simulação e Green Network. Atualmente trabalha como 

coordenador no DTIC - Divisão de Tecnologia Informação e Comunicação do Campus 

de Abaetetuba da Universidade Federal do Pará. 

CARVALHO, Valdilene Tavares: Mestre em Ciência da Educação Pela 

Universidad Politécnica e Artística do Paraguay – UPAP. Professora Efetiva – 

SEED/RR. Graduada em Licenciatura de Matemática - UFRR. Pós-Graduação: 

Especialista em Metodologia do Ensino de Matemática– FACINTER/IBPEX.  

 CONRADI, Noeli Da Silva Souza: Mestranda em Educação - Universidade da 

Região de Joinville - UNIVILLE. Linha de pesquisa -Trabalho e Formação Docente. 

Licenciada em Pedagogia pela UNIVILLE. Atuação professora da Rede Estadual de 

Santa Catarina, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - área de Educação, com 

ênfase em Educação Especial. Link lattes - http://lattes.cnpq.br/8762414355036949 

COSTA, Arinade Silva: Graduanda do curso de Licenciatura plena em Letras 

Português, pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus Antônio Geovane 

Alves de Sousa-Piripiri-PI. Realiza pesquisa e estudo na área de literatura fantástica. 

Participou como autora apresentando o artigo “um olhar sobre a violência contra a 

mulher presente no conto maria, de Conceição Evaristo”. No evento científico I 

Jornada de Estudos Linguísticos e Literários (I JELL) realizado em 2019, no 

campus de Piripiri-Pi (UESPI). Participou como autora apresentando o artigo/em 

banner: “uso das histórias em quadrinhos na educação de jovens e adultos (EJA): 

desenvolvendo a leitura e a escrita”, no Congresso Nordestino de Educação (CONeD 

2020) em Parnaíba-PI.  

CRUZ, Carlos Renilton Freitas: Doutor e Pós-doutor em Ciências da 

Educação pela Universidade do Minho – Portugal; Mestre em Serviço Social – UFPA; 

Graduado em Pedagogia – UFPA; Professor adjunto da Universidade Federal do Pará - 



 
 
 
 
 

510 

 

UFPA; Membro do Fórum Paraense de Educação do Campo e Integra a Coordenação 

do Fórum Nacional da Educação do Campo. 

CRUZ, Gerciene Nunes: Mestra em Ciências da Educação pela UPAP 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai (2018). Graduada em Letras pela 

Universidade Federal de Roraima (1996). Especialista em Pedagogia Escolar pelo 

Instituto Brasileiro de Pesquisa e Extensão - IBPEX (2007). Atualmente é professora da 

Secretaria Municipal de Educação - SMEC/PMBV (1999) e professora de Língua 

Portuguesa da Secretaria Estadual de Educação de Roraima - SEED/RR (2002). Tem 

experiência na área de Letras, com ênfase em Letras, Educação de Jovens e Adultos - 

EJA e Ensino Médio. 

CUNHA, Katiucy Damasceno Marques Da: Mestre em Ciência da Educação 

pela Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Graduação em 

Pedagogia pela Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

CUNHA, Nilma Maria da: Especialista em Psicopedagogia Clínica 

Institucional pela Faculdade Superior do Brasil. Especialista em Literatura e Ensino 

pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade Maciço 

De Baturité. Especialista em Educação Especial e Inclusiva e Metodologia De Ensino 

pela FAVENI.  Educação Especial e Neuropsicopedagogia pela FAVENI.  Graduada 

em Pedagogia pela Faculdade Superior do Brasil. Graduada em Educação Física pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

DANTAS, Janaina Tattiana Guimarães: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Possui graduação em 

Química pela Universidade Federal de Roraima (2003). Atualmente é professora da 

escola Estadual Severino Gonçalo Cavalcante. Tem experiência na área de Química, 

com ênfase em Química.  

DARIZ, Marion Rodrigues: Doutoranda do Programa de Pós-graduação em 

Letras, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), sendo integrante juntamente com 

sua coorientadora, Fabiane Villela Marroni, do Centro de Pesquisas Sociossemióticas 

(grupo de pesquisa) da PUC-SP. Licenciada em Letras - habilitação Português, Inglês e 

Espanhol e respectivas Literaturas pela Universidade Católica de Pelotas (1994). É 

Especialista em Educação Brasileira pela Fundação Universidade do Rio 

Grande(FURG) e Especialista em Mídias na Educação pelo Instituto Federal de 

Educação, ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) Atualmente, além de atuar 

como professora de Português e Literatura do Ensino Fundamental na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Dr. Joaquim Assumpção, em Pelotas, exerce o cargo de Técnico 

em Assuntos Educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-

rio-grandense. Atua na área de Educação, com ênfase em Ensino-Aprendizagem e 

tecnologias. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). É 
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integrante do Grupo de Pesquisa Educação e Psicologia Histórico-Cultural 

(FaE/PPGE/UFPel), no qual são desenvolvidos estudos relativos às seguintes temáticas: 

ensino-aprendizagem, fracasso e sucesso escolar, cultura escolar, trabalho colaborativo 

em educação e linguagem e cognição.  

DIONISIO, Divina De Moura: Mestre em Ciência da Educação - Universidad 

Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Especialista em Metodologia do Ensino de 

Língua Portuguesa pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Extensão - IBPEX . Graduada 

em Letras com habilitação em Literatura pela Universidade Federal de Roraima. 

ELESBÃO, Heloisa: Graduada em Educação Física Licenciatura e em 

Educação Física Bacharelado pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

Especialista em Educação Física Escolar e Mestranda em Educação Física pela 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Bolsista da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Participa do Grupo Pátio de 

Estudos Qualitativos sobre Formação de Professores e Práticas Pedagógicas em 

Educação Física (UFSM). 

 FAGUNDES, Narjara De Lima: Cursando Mestrado em Ciência da Educação 

na Universidad Politécnica y Artística del Paraguay – UPAP. Especialista em Educação 

Especial e Educação Inclusiva – Faculdade Cathedral. Graduação em Administração de 

Empresas com Habilitação em Sistemas de Informação – Faculdade Cathedral e 

Pedagogia – Faculdade de Ciência e Tecnologia do Norte do Brasil – FACETEN. 

FAUSTINO, Weverson Waldones: Mestrando do Curso de Ciências da 

Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André 

(FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela 

Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). Especialista em 

Educação Infantil e Anos iniciais; Especialista em Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e Educação Inclusiva; Especialista em Coordenação Pedagógica e 

Gestão Escolar; Especialista em Alfabetização e Letramento, todos pela Faculdade 

Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Graduado em Licenciatura em Pedagogia pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Ciências 

Econômicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Lecionou 

como Professor da Educação Infantil no município Guamaré/RN. Atualmente é 

Professor dos anos iniciais da Rede Estadual no município de Ipanguaçu/RN. 

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na 

Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda 

em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Pedagogia pela Faculdade 

Unopar. Técnica em Contabilidade pelo Centro de Educação Integrada Monsenhor 
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Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em Macau/RN. Atuou 

como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. 

FERREIRA, Jessica Fernanda Wessler: Mestranda em Educação pela 

Unioeste/Cascavel. Assistente Social na UTFPR entre 2015 - 2017. Graduada em 

Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste/Toledo. 

Especialista em Política de Assistência Social: SUAS pela UNINTER. Assistente Social 

no IFPR/ Campus Cascavel, desde maio de 2017. 

FERREIRA, Michel Franco: Mestrando pelo Instituto de Pós-Graduação Hans 

Kelsen em Ciências da Educação. Graduado em Pedagogia (2009) pela Faculdade 

Padrão; pós-graduado em Docência do Ensino Superior (2011) pela FABEC e em 

Educação Inclusiva (2010) pela Faculdade Phênix.  

FIRMINO, Jucineide Gomes: Mestre em Ciências da Educação pela UPAP – 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Especialista em Psicopedagogia pela 

Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte – FACETEN. Graduação Normal 

Superior pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil. 

FONSECA, Silvinha De Melo: Mestranda do curso de Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Educação Especial e Inclusiva e Metodologia de Ensino pela Faculdade 

Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Psicopedagogia Institucional 

e Clínica pela Faculdades Integradas de Patos (FIP). Graduada em Licenciatura em 

Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora da 

Educação Básica dos municípios de Macau/RN e Guamaré/RN. 

FRANCO, Andressa Coelho: Mestranda do Curso de Letras com Ênfase nos 

Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande- FURG. Graduada em 

Letras-Português (2011), Letras-Francês (2016), Especialista em Linguística e Ensino 

de Língua Portuguesa (2018). Nomeada da Seduc para o cargo de professora do Estado 

do Rio Grande do Sul (2012). Atua na Escola Estadual de Ensino Médio Marechal 

Mascarenhas de Moraes situada no Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande 

do Sul. 

FREITAS, Dayana Lúcia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto 

Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e 

Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do 
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Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante. 

Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada. 

Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede 

Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de 

Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação 

Básica do município de Guamaré/RN.  

GALLERT, Claudia: Mestre em Educação pela Unioeste/Cascavel. Foi 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de educação de 

Foz do Iguaçu de 2002 a 2012. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Foz do Iguaçu. 

Especialista em Métodos de Ensino pela UTFPR/Medianeira. Pedagoga na rede estadual 

de educação do Paraná de 2012 a 2014. Pedagoga no IFPR desde 2014, atualmente em 

exercício no Campus Cascavel. 

GOFF, Maria Gabriely: Acadêmica do curso de Pedagogia, da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. Bolsista de graduação da 

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (SESP-PR) 

para assistência pedagógica junto ao Programa Patronato Municipal de Francisco 

Beltrão. Participa do projeto de pesquisa Penas alternativas: a contribuição do Patronato 

Municipal de Francisco Beltrão- PR na sua execução. 

GRAUPE, Mareli Eliane: Pós-doutora pelo Programa Interdisciplinar em 

Ciências Humanas, UFSC (2011) e Pós-doutora pelo Programa de Antropologia Social, 

UFSC (2012). Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa 

de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde na Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC/SC). Coordena o grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na 

América Latina (GECAL/UNIPLAC). Licenciada em Pedagogia (2001) e Mestra em 

Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul – UNIJUÍ (2004). Doutora em Educação e Cultura pela Universidade de 

Osnabrueck, Alemanha (2010), revalidação UFSM (2010).  

GUEDES, Gabrieli: Graduada em Educação Física Licenciatura e Graduanda 

em Educação Física Bacharelado pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

Especializanda em Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado pela 

Faculdade Dom Alberto.  

INÁCIO, José Antonio: graduado em Língua Portuguesa pela Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes), especialista em Gestão do Trabalho 

Pedagógico (Supervisão, Orientação, Inspeção e Administração) pela Faculdade Futura. 

Atualmente é Técnico em Educação da Secretaria Estadual de Minas Gerais. 
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LEITÃO, Maria Meides Da Silva Lucena: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Especialista em Supervisão 

Escolar – Universidade Salgado Filho – UNIVERSO/RJ. Graduada em Química pela 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

LEMES, Maurício Dias Paes: Professor Efetivo da Secretaria Municipal de 

Educação de Goiás. Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (2009) e em Letras pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2007). Bacharel 

em Administração pela Albert Einsten BSB (2013). Pós-Graduação Literatura e em 

Educação Especial. Mestrado em Ciência da Educação – UPAP/PY. 

 LENTE, Silvana Mara: Mestre em Ciência da Educação (UEP), Especialista 

em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV), Graduada em 

Pedagogia (UNEMAT), Técnica do ensino superior da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"- Diamantino. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de Unidades 

Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde pública 

municipal. 

LEWANDOWSKI, Jacqueline Maria Duarte: Mestre em Educação pela 

Unioeste/Cascavel. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Cascavel e em Direito pela 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel/UNIVEL. Especialista em Direito 

e Processo do Trabalho pela UNIVEL. Foi professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na rede municipal de educação de Cascavel de 2003 a 2007 e de 2011 a 

2014. Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal da Integração Latino 

Americana/UNILA de março a outubro de 2014 e da Universidade Tecnológica 

Federal/UTFPR - Campus Toledo de outubro de 2014 a julho de 2015. Técnica em 

Assuntos Educacionais. Atualmente em exercício no Instituto Federal do Paraná, 

Campus Cascavel desde julho de 2015. 

LIRA, Izídia Corrêa: Mestre em Ciências da Educação pela UPAP – 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

MAYER, Sandra Mara: Graduada em Educação Física pelas Faculdades 

Integradas de Santa Cruz do Sul (FISC), Especialista em Ginástica Escolar e em 

Metodologia da Educação Física pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 

Mestre em Desenvolvimento Regional - Área Sociocultural pela UNISC. Atuou como 

professora de Educação Física do Ensino Fundamental da Escola de Aplicação 

UNISC/EDUCAR-SE. Atualmente é professora titular do Curso de Educação Física e 

do Curso de Pedagogia da UNISC. Coordena o Projeto Piracema - Natação para Pessoas 

com Deficiência e o Projeto Ações para o Envelhecimento com Qualidade de Vida. Tem 

experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física Escolar, 
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atuando principalmente nos seguintes temas: bullying, desenvolvimento motor, jogos, 

brincadeiras, atividades aquáticas e lúdicas. 

MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em 

Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação 

e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão, 

Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, 

Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e 

Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana - 

UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto 

de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua 

Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial Oficial-

JUCERR desde 2001. 

MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e 

educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista 

em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da 

região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de 

Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil. 

MOREIRA, Patrícia Ferreira: Discente do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Educação, da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC/SC-

2019). Participa do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina 

(GECAL/UNIPLAC/SC-2019-2020). Possui graduação em Pedagogia pela 

Universidade de Caxias do Sul (UCS-2001). Especialização em Educação Ambiental 

pelo Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras (IAESB - 2004); 

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Internacional 

de Curitiba (FACINTER - 2008) e Especialização em Coordenação Pedagógica pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-2013). Atuou na Coordenação do 

Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, na Secretaria Municipal de 

Educação (2009-2012). Participou de estudos sobre alfabetização pelo GEEMPA – 

Grupo de Estudos sobre Metodologia Pesquisa e Ação (2012-2013). Atualmente está 

como Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal de Educação Infantil Irma Toffoli 

(2013–2020) e na Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha (2019-2020), 

no município de Vacaria/RS. Tem experiência em Alfabetização, Educação Infantil, 

Supervisão Escolar e Educação Especial numa perspectiva Inclusiva. 

OLIVEIRA, Aline Tortora De: Doutoranda em Geografia na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão - PR, área de 

concentração: Produção do Espaço e Meio Ambiente, linha de pesquisa "Educação e 
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Ensino de Geografia", cursando Pós-Graduação em Gestão Escolar e Ensino de Arte. 

Mestre em Educação (2018) pela UNIOESTE, bolsista Capes por um ano, linha de 

pesquisa: Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores. Membro do grupo 

de pesquisa CNPq: Estudos Etno-culturais. Graduada em Pedagogia (2015) e Artes 

Visuais (2018). Atuou como pedagoga no Patronato Municipal de Francisco Beltrão - 

bolsista da SETI (2018-2019). Possui vínculo como colaboradora voluntária no curso de 

Ciências do Envelhecimento Humano - Programa Universidade Aberta à Terceira Idade 

- UNATI. Tem experiência na área de coordenação e Educação em espaço formal e não 

formal. 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Da Silva: Mestre em Ciência da Educação pela 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Graduado em Geografia pela 

Universidade Federal de Roraima (1997) e Direito - Faculdade Estácio da Amazônia 

(2012). 

OLIVEIRA, Giane Helena Menezes De: Mestre em Ciências da Educação pela 

Universidad Politécnica y Artística - UPAP (2019). Possui graduação em Geografia 

pela Universidade Federal de Roraima - UFRR (1999). Especialista em Deficiência 

Visual pelo Instituto Benjamin Constant - IBC/RJ.  

OLIVEIRA, Janilza De Melo Firmino: Mestranda em Ciências da Educação 

pela instituição CECAP. Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar 

pela Faculdade Faveni. Especialista em AEE e sala de recursos multifuncionais pela 

Faculdade Faveni. Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade 

Unifacex. Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade 

FALC. Graduada em pedagogia pela Universidade ULBRA. Professora do Município 

de Ipanguaçu/RN. 

PAIXÃO, Ermínio Augusto Ramos Da: Doutorando em Engenharia Elétrica 

na Universidade Federal do Pará.  Formado em Redes de Computadores pela 

Universidade da Amazônia - UNAMA, mestre em Engenharia Elétrica na Universidade 

Federal do Pará. Integrante do Laboratório de Pesquisa Operacional, onde atua na área 

de redes de alto desempenho, 5G, QoS e inteligência computacional, voltada a técnicas 

de otimização. 

PAIXÃO, Germana Costa: Doutoranda em Microbiologia Médica/UFC. 

Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará (1997), Mestre 

em Patologia pela Universidade Federal do Ceará (2000). Professora da Universidade 

Estadual do Ceará desde 2000 e Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas a 

distância UECE/Universidade Aberta do Brasil (UAB) desde 2009. Docente do curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Unifametro. Leciona as disciplinas de 

Microbiologia, Parasitologia e Exames Laboratoriais. É líder do grupo de pesquisas 

certificado pelo CNPq, intitulado "Tecnologias educacionais e educação a distância". 
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desenvolve pesquisas nas áreas de taxonomia de dermatófitos, fungos anemófilos e 

produção de material em Microbiologia. 

PANTOJA, Lydia Dayanne Maia: Doutora em Engenharia Civil (área de 

concentração em Saneamento Ambiental) pela Universidade Federal do Ceará - UFC 

(2016); Mestre em Microbiologia Médica pela Universidade Federal do Ceará (2008) e 

graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará (Bacharel - 

2007 e Licenciatura - 2006). Atua como Professora Assistente Nível D da Universidade 

Estadual do Ceará. Docente do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede 

Nacional - PROFBIO. Coordena a Pesquisa do Curso de Ciências Biológicas a distância 

- UECE/UAB. É coordenadora de área do Curso Pré-Universitário UECEVest - 

Biologia. Tem experiência na área de Microbiologia, com ênfase em Microbiologia 

Ambiental e Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: aerobiologia, 

taxonomia fúngica, fungos anemófilos e compostos orgânicos voláteis microbianos. 

Bem como, desenvolve trabalhos na área de pesquisa em educação à distância e 

formação de professores. 

PASCHOAL, Cristiano Sandim: Mestrando em Linguística pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), desenvolvendo, por meio do 

órgão de fomento CAPES/PROEX, investigações atreladas à linha de pesquisa Teorias 

e Usos da Linguagem. Graduado em Letras Português, Espanhol e Respectivas 

Literaturas pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Integrante do grupo de 

pesquisa Tessitura: vozes em (dis)curso  (PUCRS/CNPq). ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-1638-4120 

PAULA, Francisco Wagner De Sousa: Enfermeiro e Biólogo. Mestre em 

Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Especialista em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Membro do Grupo de Pesquisa Epidemiologia, Cuidado em Cronicidade e 

Enfermagem-GRUPECCE-CNPq. Professor da Faculdade Maurício de Nassau 

Parangaba. Professor Efetivo da Rede Básica de Ensino da Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará (SEDUC/CE). Professor Formador e Tutor do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas (UECE/UAB) e Enfermeiro do Hospital e Maternidade 

Regional Vale do Curu, Pentecoste-Ce. 

RAMOS, João Batista Santiago: Doutor em filosofia pela Universidade do 

Porto-Portugal. Especialista em História da Educação na Amazônia; graduado em 

Filosofia pela Fundação Educacional de Brusque (1992). É Professor Adjunto IV da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), atuando principalmente nos seguintes temas: 

Educação, Filosofia, Utopia, Globalização, Libertação e Ética; professor do Programa 

de Pós-graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA). Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Educação, 

Infância e Filosofia (GEPEIF/UFPA) e da Sociedade de Filosofia da Educação de 

Língua Portuguesa (SOFELP/UP). Autor dos livros “Por uma Utopia do Humano: 
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Olhares a partir da ética da libertação de Enrique Dussel” (2012/ Edições Afrontamento) 

e “Filosofia e Ética da Libertação de Enrique Dussel” (2020/ Diálogos Freireanos). 

Organizador dos livros “Entre Educação e Filosofia: conhecimento, linguagem e 

pensamento” (2011/UFPA), “Ideias de Educação e Filosofia: pesquisa, ética e 

formação” (2013/UFPA) e “Educação, Infância e Filosofia” (2017/CRV).   

RIBEIRO, Sonia Maria: Doutora em Educação pela Universidade Metodista 

de Piracicaba. Professora do Programa de Mestrado em Educação e do Departamento de 

Educação Física da Universidade da Região de Joinville/SC. Licenciada em Educação 

Física pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre em Educação Motora pela 

Universidade Metodista de Piracicaba. Pesquisadora participante no Grupo Estudios 

Sectoriales sobre La Educación Superior Universitaria En El MERCOSUR, Villa María 

- Argentina. Pesquisadora participante no Grupo de Pesquisa Práxis Educativa - 

Dimensões e Processos, PPGE da Pontifícia Universidade Católica do Paraná/PR. 

Coordenadora do Projeto de Pesquisa - PESPE - Educação especial na educação 

superior: políticas, saberes e práticas no âmbito do trabalho e formação docente. Link 

lattes - http://lattes.cnpq.br/3460079515057150. 

RODRIGUES, Franciran Brandão: Mestre em Ciência da Educação Pela 

Universidad Politécnica e Artística do Paraguay – UPAP.Professora Efetiva - 

SEED/RR. Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia 

do Norte do Brasil – FACETEN e Economia pelo Centro Universitário Claretiano 

(EaD) Polo – Boa Vista/RR. Pós-Graduação: Especialista em Metodologia de 

Matemática e Física do Ensino Superior – FACINTER/IBPEX.  

RODRIGUES, Wivina Dayane Do Nascimento: Mestranda do Curso de 

Ciências da Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista 

em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional 

Santo André (FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e 

Hospitalar pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). 

Especialista em Alfabetização e Letramento, Especialista em Educação Infantil e Anos 

iniciais; Especialista em Educação Especial, todos pela Faculdade Venda Nova do 

Imigrante (FAVENI/ES). Graduada em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil 

(FAIBRA). Tem mais de 08 anos de experiência na docência. 

SANTANA, João Paulo Gonçalves: Graduado em engenharia civil pela 

Unifipmoc, atualmente, atua com projetos estruturais, gerenciamento e execução de 

obras nas empresas: é JP Engenharia e Arquitetura, e, PM Arquitetura e Urbanismo. 

SANTOS, Maria José Conceição Dos: Mestranda em Estudos Antrópicos na 

Amazônia- PPGEAA- UFPA. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do 

Vale do Acaraú- UVA. Licenciada Plena em Artes Visuais pela Universidade Federal 

do Pará- UFPA. Esp. em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar pela Faculdade de 

Tecnologia Antônio Propício Aguiar Franco- FAPAF. Esp. em Educação Especial e 
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Inclusiva pela Faculdade de Tecnologia equipe Darwin- FTED. Professora da Rede 

Municipal de Castanhal. 

SANTOS, Marinalva Pereira dos: Mestra em ciência da educação 

(Universidade Evangélica Paraguay - UEP). Especialista em Docência Do Ensino 

Superior (Faculdades Integradas de Diamantino) e Graduada em Administração 

(Faculdades Integradas de Diamantino). Administradora, docente da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), É professora no Curso de Administração da 

UNEMAT. Gestora da Assessoria de Eventos, Cultura e Comunicação da Unemat 

(Câmpus Diamantino-MT). Presta serviços de Consultoria Administrativa na empresa 

JM pecuária (Diamantino-MT). Atuei na coordenação do Curso de Administração 

(Câmpus Diamantino) por um período de 3 anos. É coordenadora dos Projetos de 

Extensão Click Marketing Ecológico (Unemat) e Qualificação Profissional para 

Empreendedores (Unemat). Membro CEPA (Centro de Estudos e Pesquisa Acadêmica 

“Izabela Cazado” (Unemat. Câmpus Diamantino), do Grupo de Pesquisa vinculado a 

CNPQ pela Instituição Unemat Núcleo Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 

Territorial: Alto Paraguai (NuPEDeTerAP) e membro Planejamento Estratégico 

Participativo (Câmpus Diamantino- Unemat). Lattes 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342. 

SANTOS, Poliana Dias Dos: Mestranda em Educação Agrícola, pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – Campus Seropédica). 

Licencianda em Letras pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante – (FAVENI). 

Licenciada em Educação do Campo com Ênfase em Ciências Agrárias, pela Universidade 

Estadual do Oeste do PR - UNIOESTE, Campus Cascavel (2014). Tem experiência na 

área de Educação, atuando como Monitora (Professora) na Escola Família Agrícola 

Municipal Jacyra de Paula Miniguite, e Escola Família Agrícola Normília Cunha dos 

Santos, Barra de São Francisco - ES. Pós Graduação em Educação Ambiental, pela 

Faculdade Luso Capixaba, Cariacica - ES, e Pós-Graduação em Educação no Campo, pela 

Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR - São Carlos, São Paulo. Tem experiência 

na área de Divulgação Científica, principalmente no tema de Educação do Campo.  

SANTOS, Rita De Cássia Grecco Dos: Doutora em Educação - Filosofia e 

História da Educação pela UFPEL (2012). Professora do Instituto de Educação e do 

PPGH/FURG. Socióloga e Pedagoga. Professora Associada no Instituto de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande - IE/FURG e Professora no Programa de Pós-

Graduação em História - PPGH-ICHI/FURG, na Linha de Pesquisa Pesquisa e 

Vivências de Ensino-aprendizagem. Mestre em Educação - História da Educação e 

Movimentos Sociais pela UFPEL (2002), Especialista em Formação para o Magistério - 

Administração e Supervisão Escolar pela Faculdades Integradas de Amparo - FIA 

(2000), Especialista em Sociologia e Política pela UFPEL (1999), Bacharel e 

Licenciada em Ciências Sociais pela UFPEL (1997 e 2000) e Licenciada em Pedagogia 

pelo UNICESUMAR (2020). Atua como docente nas modalidades presencial e a 
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distância, na Pós-Graduação Stricto Sensu, nas Licenciaturas em Pedagogia e Geografia 

e na Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino Médio; tendo sido docente e 

gestora na Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), e docente na Educação 

Profissional de níveis Técnico e Tecnológico. Coordena o Curso de Pedagogia a 

Distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil na FURG, é membro da Comissão 

Própria de Avaliação - CPA / FURG e é membro Presidente da Comissão Permanente 

de Pessoal Docente - CPPD / FURG. É integrante dos Grupos de Pesquisa Pesquisa, 

Ensino e Formação Docente nas Artes Visuais da UFPEL, EDUCAMEMÓRIA 

Educação e Memória e Núcleo de Documentação da Cultura Afro-Brasileira 

ATABAQUE da FURG. É membro da Rede de Investigação Ação Participativa e 

Educação Popular em Universidades Públicas/RIAPEP. Tem experiência na área de 

Educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente nos seguintes 

temas: formação de professores, história da educação, educação superior, memória e 

educação a distância. 

SILVA JUNIOR, Jair Dos Santos: Graduado em engenharia civil pela 

Unifipmoc, atualmente atua como projetista em sistemas de energia solar, e tem como 

foco propriedades rurais do município de Montes Claros e sul da Bahia, seu interesse é 

sempre buscar alternativas que visem a beneficiar o meio ambiente. Natural de Montes 

Claros - MG, na atualidade, atua-se de forma a contribuir para uma melhor qualidade de 

vida para a sociedade. 

 SILVA, Denise Bueno Da: Discente do Programa de Pós-Graduação Mestrado 

em Educação, da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC/SC-2019). Participa 

do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina 

(GECAL/UNIPLAC/SC-2019-2020). Possui Habilitação Profissional Plena de 

Magistério (1984-1987), Graduação em Pedagogia nas Faculdades Integradas 

(FACVEST/SC 2008); Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Prática 

Pedagógica Interdisciplinar e Gestão Escolar: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio pelas Faculdades Integradas (FACVEST/SC -2009); Pós-Graduação em 

Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS -

2013). Atuou na Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (2009-

2012) no município de Vacaria-RS. Participou de estudos sobre alfabetização pelo 

GEEMPA - Grupo de Estudos sobre Educação Metodologia Pesquisa e Ação (2011-

2012). Atuou como supervisora da Escola Municipal de Educação Infantil Professor 

Mathias Claro de Lima Filho (2016-2019). Atualmente é professora da Escola 

Municipal de Educação Infantil Professor Mathias Claro de Lima Filho no município de 

Vacaria/RS. (2020). Tem experiência na área de Educação, com ênfase na pré-escola e 

na supervisão escolar.  

SILVA, Elaine Silveira Mello: Mestranda em História pelo Programa de Pós-

graduação em História – PPGH/FURG. Licenciada em Pedagogia e História e 
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Especialista em Orientação e Supervisão Educacional. Professora da Rede Pública 

Municipal do Rio Grande/RS. 

SILVA, Maria Da Conceição Oliveira Da: Especialista Em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica pelo CEPE/UVA. Licenciada em pedagogia na instituição 

FAEPI- Faculdade Evangélica do Piauí. cursou educação infantil, Anos inicial e 

psicopedagogia na instituição FACEL- Faculdade de Administração, Ciências, 

Educação e Letras, cursou Educação Infantil e Alfabetização DOM ALBERTO. 

Atualmente leciona no Município de Guamaré/RN.  

SILVA, Rozenilda Maria Silva da: Mestranda do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em Formação de Professores pela Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). Especialista em Educação Especial e Inclusiva com 

ênfase em deficiências pela Faculdade Futura/SP. Especialista em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica pela Faculdade Futura/SP. Licenciada Em Pedagogia pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Professora da Educação 

Básica dos municípios de Guamaré/RN e Assú/RN. 

SILVA, Seilda Avelino Da Costa: Mestranda do Curso de Ciências da 

Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista Educação 

Infantil e Ensino Fundamental pela Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias/RN. 

Especialista em Ludopedagógica na Educação Infantil pela Faculdade de Educação e 

Tecnologia da Região Missioneira/RS (FETREMIS). Especialista em Gestão Escolar e 

Coordenação Pedagógica pela Faculdade Maciço de Baturité (FMB). Graduada em 

Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/CE (UVA). Professora da 

Educação Básica do município de Guamaré/RN. 

SILVA, Vania de Oliveira: Mestra em administração (FEAD-MG), especialista 

em gestão pública (ICEC) e formada em Ciências Contábeis (UNEMAT). Professora 

efetiva do Curso de Ciências Contábeis da UNEMAT na área de Contabilidade Pública. 

Ex-Diretora de Controle Interno da Universidade do Estado de Mato Grosso (2010-

2018). Atualmente ocupa a função de Assessora de Gestão de Representação 

Interinstitucional da UNEMAT (2018-até a presente data). Tem experiência na área de 

Contabilidade Pública, Controladoria e Administração Pública. Lattes- 

http://lattes.cnpq.br/6956381080488929.  

 SILVA, Wanessa Nogueira: Mestranda em Estudos Antrópicos na Amazônia – 

PPGEAA na Universidade Federal do Pará – UFPA. Licenciada em Pedagogia pela 

Universidade do Estado do Pará – UEPA. Integrante do grupo de pesquisa Práticas 

Pedagógicas e Formação Docente: um enfoque interdisciplinar – GPEFORP da 

Universidade do Estado do Pará – UEPA. Professora da Rede Municipal de Santa 

Bárbara do Pará. 
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SIMÃO, Gleice Kelly Freire: Mestranda no curso de Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesquisa (ISEP/CE). Especialista em Alfabetização e Letramento Pela 

Faculdade Futura, mantida pelo Instituto de Ciência, Educação e Tecnologia de 

Votuporanga/SP. Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais pela Faculdade de 

Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Educação Especial e 

Inclusiva com Ênfase em Deficiência Intelectual e Múltipla pela Faculdade Futura/SP. 

Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú/CE (UVA). Professora da Educação Básica do município de Pendências/RN. 

SIMÃO, Gleika Magaly Freire: Mestranda no curso de Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Gestão Escolar e Administrativa pela Faculdade de Venda Nova do 

Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa 

pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Ensino de 

Língua Inglesa pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Licenciada 

em Letras com habilitação em Língua Inglesa pela Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte (UERN). Professora da Educação Básica do município de 

Pendências/RN e Guamaré/RN. 

ZANCANELLA, Yolanda: Doutora em Educação pela Universidade Estadual 

de Campinas (2011). Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Ciências 

Humanas de Francisco Beltrão (1997), Mestrado em Educação pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (2007). Atualmente é professor adjunto na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná Curso de graduação em Pedagogia e no Mestrado em 

Educação - Campus de Francisco Beltrão. Tem experiência na área de Educação, com 

ênfase em Educação do Campo, atuando principalmente nos seguintes temas: educação 

do campo, formação de educadores do campo, didática e educação. 
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