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Olá, discentes!
Sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira edição do Jorna
(Entre)linhas, o jornal dos cursos de Letras EAD (Português,
Inglês e Espanhol) do Grupo Ser Educacional.
Nessa edição teremos, na coluna de Linguística, a professora

DOCENTES

Natasha Ferraz, com um texto sobre alfabetização em tempos
de pandemia, e, na coluna de Literatura, a tutora Roberta
Cavalcanti com uma produção sobre os estudos culturais.
Quem assina a coluna da tutoria é Gabriel Melo, com um texto

CONTATO:

muito pertinente para as/os discentes sobre o que escolher
como tema de pesquisa. Quanto à coluna de discentes, quem

letrasead@sereducacional.com

assume. nessa edição, é Rafael Marinho falando de sua
experiência como monitor.
A partir dessa edição contaremos também com uma coluna
pedagógica e, para a estreia, recebemos Yuri Costa, o
coordenador dos cursos de Pedagogia do Grupo Ser, que
abordará as metodologias ativas.
Desejamos a todas e todos uma ótima leitura!
Equipe editorial.
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COLUNA DE LINGUÍSTICA

ALFABETIZA Ç ÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA
O processo educacional em 2020 passou por
grandes mudanças devido à pandemia.
Muitas crianças do mundo inteiro ficaram
afastadas presencialmente da escola, nos
países de Terceiro Mundo, como o Brasil, a
situação ainda foi pior... principalmente
para as crianças de famílias mais pobres e
desfavorecidas.
A
falta
de
recursos
financeiros e investimentos na educação
agravou ainda mais o quadro crítico da
educação. Para amenizar o fato das escolas
estarem fechadas, o ensino remoto foi a
única opção. Portanto, de uma hora para
outra, as aulas seriam dadas de forma
virtual, exigindo de professores e alunos o
alfabetismo digital, no entanto muitos não
tinham acesso a essas ferramentas e a esses
conhecimentos cibernéticos, associado a
isso
ainda
havia
o
fator
pobreza
e
desemprego das famílias brasileiras.
Como alfabetizar os alunos no ensino
remoto
diante
de
tantas
dificuldades?
Alunos com 6 e 7 anos de idade que
precisariam de internet, dispositivo móvel
e de uma escola assistencialista. Uma
situação
jamais
pensada!
Estávamos
vivenciando o ano de 2020, que se estende
até 2021, com crianças fora da escola e de
qualquer escolarização. Vale ressaltar que
muitas
escolas
municipais
ainda
não
voltaram com o ensino presencial ou
híbrido até a data presente. O ano da
alfabetização é um ano tão importante e
crucial para as crianças, pois mexe com o
cognitivo e emocional, um ano em que os
alunos estão descobrindo as letras e os
números, estão se familiarizando com a
leitura e escrita, adaptando-se ao mundo
das letras, sem contar com o papel do
professor nesse processo de ensino que é
importantíssimo. O professor não apenas
ensina, mas é o grande orientador que vai
estimular,
motivar
e
conduzir
a
alfabetização de forma mais leve, segura e
pedagógica.

Na alfabetização, surgem muitas dúvidas e
incertezas, mas a interação com o professor
e um ambiente escolar ilustrativo, criado
para
estimular
a
leitura,
faz
toda
a
diferença.
Por esses e tantos outros motivos podemos
dizer que a pandemia atingiu de forma
muito dura o processo de alfabetização
desses alunos e que continua atingindo,
pois estamos no segundo ano da pandemia e
muitas escolas permanecem fechadas, com
apenas o ensino remoto que, muitas vezes,
só configura atividades virtuais sem a
interação
e
explicação
do
professor.
Conforme o Plano Nacional de Educação
(PNE), uma das metas é a erradicação do
analfabetismo no Brasil até 2024, porém,
diante do quadro que estamos vivenciando,
provavelmente entraremos em 2024 com o
número maior de analfabetos no Brasil, pois
mesmo antes da pandemia, entre 2017 e
2018, por exemplo, houve uma queda
insignificante no analfabetismo de apenas
0,1%. Até 2015, o Brasil deveria ter elevado
a taxa de alfabetização para 93,5%, mas
ficou abaixo do objetivo. Agora, diante de
dois anos praticamente de ensino remoto,
em que muitas crianças não tiveram acesso
a nada, o analfabetismo será um problema
ainda maior, precisando de um olhar mais
criterioso e responsável com metodologias
diferentes e ativas para resgatar os alunos
e diminuir o analfabetismo. Precisaremos
investir de fato no sistema educacional
para revertermos esse quadro crítico!

Ma. Natasha Luna
Professora Letras EAD
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COLUNA DE LITERATURA

E OS ESTUDOS
C ULTURAIS?
Com a compreensão de que o conceito de
cultura não é único, muito pelo contrário,
“O conceito continua complexo – um local
de interesses convergentes, em vez de
uma ideia lógica ou conceitualmente clara”
(HALL, 2003, p. 134), o campo dos estudos
culturais entende a cultura como algo que
é socializado e democratizado, que reflete
as
experiências
de
uma
determinada
sociedade e que, portanto, irá sofrer
variações dependendo do seu contexto e
de onde está estabelecida.
Uma
das
grandes
contribuições
dos
estudos culturais consiste na crítica ao
eurocentrismo e aos apagamentos que a
noção de poder gerava - dentre esses
apagamentos está a questão da raça e a do
feminismo. Foi a partir desse campo que a
abertura para tratar das subjetividades e
dos diversos tipos de sujeitos permitiu o
surgimento de estudos que se dedicam a
analisar a raça e seus desdobramentos,
como
a
racialização
de
corpos
não
brancos, e também os estudos feministas.
O legado dos estudos culturais permitiu
não apenas que o conceito de cultura
fosse questionado e trazido para o centro
dos estudos, como também abriu caminhos
para que a subjetividade assumisse um
local
importante
nas
pesquisas,
compreendendo que a experiência pode e
deve
ser
trazida
à
Academia.
Isso
proporcionou
que
pessoas
negras,
mulheres e LGBTQIA+ pudessem trabalhar
pautas
raciais,
feministas
e
de
diversidades sexuais não apenas como
pesquisadoras e pesquisadores que olham
de fora, mas também como pessoas que
fazem da sua vivência seus objetos de
pesquisa.
Ma. Roberta Cavalcanti
Tutora Letras EAD

COLUNA DE PEDAGOGIA

METODOLOGIAS ATIVAS
OU INOV-ATIVAS?
Um dos grandes desafios de sala de aula,
sobretudo no ensino superior, é manter o
aluno em constante interação e fazê-lo
estar presente no momento da aula. O
ensino tradicional se manteve efetivo até
certo ponto e nas últimas décadas todos os
profissionais
da
educação
têm
sido
inquietados a mudar. Certamente que essas
mudanças vieram junto com as mudanças
digitais
e
tecnológicas,
mas
quando
tratamos de sala de aula com poucos
recursos
e
decidimos
ousar,
podemos
perceber que existe a possibilidade de
aplicação de uma metodologia ativa sem
necessariamente estar acompanhada de uma
ferramenta tecnológica.
Não podemos assentir que metodologia
ativa é um conhecimento extremamente
novo, lembremos que em sua obra Pedagogia
da Autonomia Paulo Freire dizia que “[...]
ensinar não é simplesmente transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua produção ou sua construção [...]"
(FREIRE, 1996, p. 22).
Assim fica nítido que essa é desenvolvida
através de métodos ativos e criativos,
tentando
protagonizar
o
aluno
nesse
processo e se caracterizando pela interrelação
entre
fatores
sociopolíticoeducacionais, tornando os estudantes mais
independentes.
Mas como desenvolver esse protagonismo?
É necessário utilizarmos novas formas de
ensino, saindo do papel de figura central do
mesmo, assumindo a postura de mediador e
atuando na orientação de modo a deixar o
aluno como sujeito ativo, tornando-se
protagonista do seu próprio aprendizado.

Me. Yuri Costa
Coordenador Pedagogia EAD
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COLUNA DA TUTORIA

O QUE PESQUISAR?
Até a primeira metade dos anos 1900, no
mundo ocidental, os estudos a respeito
da linguagem se concentravam em sua
forma
enquanto
código,
no
que
o
linguista Saussure chamou de langue, em
oposição a parole, em uma de suas
dicotomias. Porém, a partir da obra
Investigações Filosóficas, do austríaco
Wittgenstein,
os
estudos
sobre
a
linguagem
tomaram
outro
rumo.
A
chamada Virada Pragmática ou Virada
Linguístico-Pragmática, passou a estudar
a linguagem a partir de seu uso no meio
social. Os caminhos desbravados desde
então
foram
se
diversificando
e,
certamente, ainda há muito por vir.
No Brasil destacam-se as pesquisas em:
Linguística Descritiva, muito utilizada
nos
estudos
de
línguas
indígenas
brasileiras; Sociolinguística, concentrase
na
investigação
das
variações
existentes na Língua Portuguesa aqui no
Brasil; Análise da Conversação, estuda as
relações sociais através do registro de
conversações
reais
entre
pessoas;
Linguística Textual, Análise de Discurso e
Análise Crítica de Discurso. Essas três
últimas têm algumas coisas em comum.
A princípio, a Linguística Textual se
debruça sobre o texto escrito de forma a
investigar
sua
organização
e
possibilidades de significados; a Análise
de Discurso investiga os elementos da
Linguística Textual e abarca também as
chamadas
condições
de
produção
elementos
extralinguísticos
como
a
historicidade e o contexto; ao passo que
a Análise Crítica de Discurso investiga
todos esses elementos anteriores, porém
se concentra na mudança social a partir
do discurso, ou seja, é o estudo crítico do
discurso com foco na transformação da
realidade.
É
muita
coisa,
não
é?
Experimente
fazer
sua
própria
investigação e assim descobrir o que mais
lhe encanta no mundo das Letras.
Esp. Gabriel Melo
Tutor Letras EAD

COLUNA DAS/DOS DISCENTES

O PRIVIL É GIO DE ESTAR
C OM DIAMANTES
A experiência com a monitoria, sem dúvidas,
tem me ajudado a desenvolver, na prática,
uma visão ampla do que realmente é ser
professor.
Devido
à
pandemia
ficamos
impossibilitados de participar ativamente
no contato com professores em salas de
aulas para termos uma experiência mais
significativa
no
processo
de
“reconhecimento”
do
nosso
campo
de
trabalho. No entanto, me sinto privilegiado
de poder ter sido escolhido para ser
monitor de uma das disciplinas do meu
curso.
A monitoria é uma modalidade de ensino e
aprendizagem
que
contribui
para
a
formação efetiva do aluno nas atividades de
ensino e pesquisa, e, com certeza, de
aprendizagem mútua.
A partir do contato direto com professores
e coordenadores (claro, sem eles nada disso
seria possível) da faculdade, auxiliando-os
em práticas pedagógicas, me sinto mais útil
e seguro à medida que as tarefas me são
confiadas. Meu conselho? Não percam a
oportunidade! Se puderem, e tiverem a
chance, não pensem duas vezes e se
inscrevam, pois será uma experiência única
e inenarrável!
Rafael Marinho
Discente Letras Inglês - UNINASSAU

