
 

 

 

                                                                

 
 

A UTILIZAÇÃO DO 

ELABORAÇÃO DE MATERIAL

RESUMO 

Diante da pandemia de Covid
continuidade ao programa curricular sem o processo de ensino presencial. O ensino na 
forma remota foi apresentado por muitas instituições de ensino, em caráter emergencial,
como uma solução temporária para dar prosseguimento as atividades pedagógicas, tendo 
como principal ferramenta a internet. 
O ensino remoto tem sido praticado como uma alternativa para que os estudantes não 
“percam” o ano letivo. As gestões das escolas tê
vídeo aulas, transmissões de aula ao vivo por meio de plataformas e a produção de 
materiais didáticos. No entanto, esta forma de ensino ignora a realidade de muitos 
domicílios no Brasil, em que faltam aparelhos, aces
ensino e estudo.  
De forma a minimizar as relações de desigualdades em relação ao direito à educação, 
defendemos que o ensino remoto seja realizado de forma não obrigatória e assíncrona. 
Então, para a destinação a es
autonomia para gerir o seu estudo, sugere
materiais em formato de estudo dirigido.
Através das questões “Quem este filme pensa que você é?” e “Quem ele quer 
seja?”, a autora Elizabeth Ellsworth traz o conceito de endereçamento do cinema para a 
dimensão educativa. No contexto da relação entre professores e alunos, podemos dizer que 
os modos de endereçamento revelam quem os professores pensam ser e dese
sejam os seus alunos.  
Com base nesta definição, o planejamento de material didático pelo professor tornar
permeado por suposições de quem seriam esses estudantes. Na prática, isso significa que 
na produção desses materiais, os professores de
preferências dos seus estudantes. 
De acordo com esse referencial, foi elaborado um estudo dirigido com o tema “
Método Científico x Senso Comum” para o ensino de Química. O material foi produzido 
considerando uma temática do cotidiano dos alunos, abordada com textos curtos, sugestões 
de vídeos e filmes. Neste material sugere
Lorenzo” e ao vídeo que “viralizou” nas redes do químico autodidata que sugeriu que o 
álcool gel não funcionaria como forma de prevenção contra o coronavírus. Esta atividade 
traz reflexões sobre os interesses que motivam o desenvolvimento científico e sobre a 
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Diante da pandemia de Covid-19 foi necessário que a escola se reinventasse para dar 
continuidade ao programa curricular sem o processo de ensino presencial. O ensino na 
forma remota foi apresentado por muitas instituições de ensino, em caráter emergencial,

uma solução temporária para dar prosseguimento as atividades pedagógicas, tendo 
como principal ferramenta a internet.  
O ensino remoto tem sido praticado como uma alternativa para que os estudantes não 

As gestões das escolas têm cobrado aos professores: 
vídeo aulas, transmissões de aula ao vivo por meio de plataformas e a produção de 
materiais didáticos. No entanto, esta forma de ensino ignora a realidade de muitos 
domicílios no Brasil, em que faltam aparelhos, acesso à internet e local apropriado para o 

De forma a minimizar as relações de desigualdades em relação ao direito à educação, 
defendemos que o ensino remoto seja realizado de forma não obrigatória e assíncrona. 
Então, para a destinação a estudantes do ensino médio, visto que esses possuem mais 
autonomia para gerir o seu estudo, sugere-se aos professores a produção e o envio de 
materiais em formato de estudo dirigido. 
Através das questões “Quem este filme pensa que você é?” e “Quem ele quer 
seja?”, a autora Elizabeth Ellsworth traz o conceito de endereçamento do cinema para a 
dimensão educativa. No contexto da relação entre professores e alunos, podemos dizer que 
os modos de endereçamento revelam quem os professores pensam ser e dese

Com base nesta definição, o planejamento de material didático pelo professor tornar
permeado por suposições de quem seriam esses estudantes. Na prática, isso significa que 
na produção desses materiais, os professores deveriam utilizar as suposições de 
preferências dos seus estudantes.  
De acordo com esse referencial, foi elaborado um estudo dirigido com o tema “
Método Científico x Senso Comum” para o ensino de Química. O material foi produzido 

temática do cotidiano dos alunos, abordada com textos curtos, sugestões 
de vídeos e filmes. Neste material sugere-se que os estudantes assistam ao filme “Óleo de 
Lorenzo” e ao vídeo que “viralizou” nas redes do químico autodidata que sugeriu que o 

gel não funcionaria como forma de prevenção contra o coronavírus. Esta atividade 
os interesses que motivam o desenvolvimento científico e sobre a 
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19 foi necessário que a escola se reinventasse para dar 
continuidade ao programa curricular sem o processo de ensino presencial. O ensino na 
forma remota foi apresentado por muitas instituições de ensino, em caráter emergencial, 

uma solução temporária para dar prosseguimento as atividades pedagógicas, tendo 

O ensino remoto tem sido praticado como uma alternativa para que os estudantes não 
m cobrado aos professores: gravações de 

vídeo aulas, transmissões de aula ao vivo por meio de plataformas e a produção de 
materiais didáticos. No entanto, esta forma de ensino ignora a realidade de muitos 

so à internet e local apropriado para o 

De forma a minimizar as relações de desigualdades em relação ao direito à educação, 
defendemos que o ensino remoto seja realizado de forma não obrigatória e assíncrona. 

tudantes do ensino médio, visto que esses possuem mais 
se aos professores a produção e o envio de 

Através das questões “Quem este filme pensa que você é?” e “Quem ele quer que você 
seja?”, a autora Elizabeth Ellsworth traz o conceito de endereçamento do cinema para a 
dimensão educativa. No contexto da relação entre professores e alunos, podemos dizer que 
os modos de endereçamento revelam quem os professores pensam ser e desejam que 

Com base nesta definição, o planejamento de material didático pelo professor tornar-se-ia 
permeado por suposições de quem seriam esses estudantes. Na prática, isso significa que 

veriam utilizar as suposições de 

De acordo com esse referencial, foi elaborado um estudo dirigido com o tema “Fake News: 
Método Científico x Senso Comum” para o ensino de Química. O material foi produzido 

temática do cotidiano dos alunos, abordada com textos curtos, sugestões 
se que os estudantes assistam ao filme “Óleo de 

Lorenzo” e ao vídeo que “viralizou” nas redes do químico autodidata que sugeriu que o 
gel não funcionaria como forma de prevenção contra o coronavírus. Esta atividade 

os interesses que motivam o desenvolvimento científico e sobre a 
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necessidade de diploma para seguir as carreiras científicas, com base nos conceitos de 
método científico e senso comum.
Acredita-se que quando os professores produzem materiais embasados no conceito de 
endereçamento, o material torna
alunos. Assim, os estudantes poderiam se sentir mais inter
atividades que foram idealizadas pelos professores.

Palavras-chave: Endereçamento; Ensino de Química; Material Didático.
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necessidade de diploma para seguir as carreiras científicas, com base nos conceitos de 
todo científico e senso comum. 

se que quando os professores produzem materiais embasados no conceito de 
endereçamento, o material torna-se mais desejável por considerar as preferências dos 
alunos. Assim, os estudantes poderiam se sentir mais interessados e envolvidos com as 
atividades que foram idealizadas pelos professores. 
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necessidade de diploma para seguir as carreiras científicas, com base nos conceitos de 

se que quando os professores produzem materiais embasados no conceito de 
se mais desejável por considerar as preferências dos 

essados e envolvidos com as 


