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PREFÁCIO
Prefaciar um livro sobre experiências e práticas no âmbito do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid –, ou
apresentar um livro aos seus leitores no atual momento em que a instabilidade política e econômica afeta também as políticas educacionais
em nosso Brasil, parece nos deslocar do lugar “comum” desses conflitos para pensar o possível na formação dos professores.
Este prefácio assume, então, um papel político no sentido de
se posicionar em favor de que o experimentado na leitura dessa obra
aconteça com muito mais frequência e seja assegurado como política
de Formação Inicial e Continuada de Professores.
Este livro nos proporciona reflexões críticas a partir das práticas vivenciadas pelos participantes do Programa em diferentes instituições no Brasil, revelando o compromisso assumido com o que há de
mais indicado para as políticas de formação de professores, assumindo,
assim, a condição existencial de um Programa Institucional que carregue sobre si essa responsabilidade. Tal compromisso implica, necessariamente, aproximar a formação docente inicial e continuada, bem
como atribuir à escola e aos professores mais experientes papel fundamental na formação dos futuros professores, além de reconhecer a escola como espaço de produção de conhecimentos que servem também
à Formação Inicial.
Como primeiro ponto, destaco o esforço substancial, por parte
dos envolvidos no Pibid, por práticas, oficinas e produção de material didático como estratégias que não apenas medeiam a relação dos
alunos da Educação Básica com o saber, mas também aproximam os

futuros professores da realidade da escola pública, num compromisso
explícito com a qualidade de formação dessas práticas.
Faz-se necessário evidenciar os trabalhos relatados nos artigos
“Religião segundo os Clássicos da Sociologia”, “Cultura, Mundialização e a Diversidade Cultural: Relato de Experiência” e “Relato sobre a
Produção de Material Paradidático a partir da Análise do Filme ‘Cronicamente Inviável’”, que são experiências desenvolvidas no âmbito do
subprograma de Sociologia da UFMT e que se concretizam a partir da
preocupação de adequar temas emergentes na sociedade atual à realidade dos estudantes da Educação Básica. Dentre eles, podem-se citar
a intolerância religiosa, a diversidade cultural, ética, moral, injustiça social, que, junto com os demais trabalhos da área, revelam o potencial
humano da formação no âmbito dessas experiências.
Esses trabalhos desafiam a lógica que influenciou as políticas
educacionais inspiradoras, especialmente, da MP 746/2016, que tratava da Reforma do Ensino Médio e cogitou a exclusão da disciplina
Sociologia desse nível de ensino, fazendo pairarem dúvidas sobre sua
legitimidade na Lei 13.415/2017, que estabelece novas diretrizes e bases para o Ensino Médio no país e passa a tratar a área como “Ciências
Humanas Aplicadas”.
A leitura deste livro nos proporciona um mergulho na realidade da escola pública e nos esforços dos participantes do Pibid em
produzir materiais de apoio ao ensino-aprendizagem, oferecer oficinas
para apoiar os percursos formativos dos alunos, relatar estratégias que
foram eficientes no trabalho com os jovens sujeitos do Ensino Médio,
das quais eu destaco o cinema, e promover reflexões que fazem sentido
para sua formação.

O Programa tem oportunizado aos seus partícipes observar de
perto a realidade da escola, os obstáculos enfrentados pelos professores
e estudantes diariamente em seu ambiente escolar, aproximando o campo acadêmico do campo disciplinar, fomentando reflexões necessárias à
docência. Proporciona também experiências que contribuem para uma
formação com competência para integrar equipes multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, e nelas interagir, em contextos educativos.
As experiências descritas neste livro revelam a qualidade dos espaços e tempos que estão sendo oportunizados pelo Pibid aos seus sujeitos, sejam eles professores universitários, acadêmicos, professores da
Educação Básica e seus alunos, o que tem permitido convivências e práticas pedagógicas profícuas com vista à Formação Inicial e Continuada
de Professores. Uma leitura necessária.
Vida longa ao Pibid!

Profª. Luciane de Almeida Gomes
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Apresentação
No volume 5 da Coleção Saberes & Práticas, organizada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), apresentam-se os resultados de experiências de professores e alunos universitários e professores
da educação básica sobre as possibilidades alcançadas pela elaboração
e utilização de materiais e recursos didáticos em suas experiências de
prática docente. Trata-se de uma contribuição importante para o ensino das disciplinas escolares na educação básica e para as licenciaturas
na educação superior.
Como sabemos, o Pibid é um Programa que oferece bolsas de
iniciação à docência aos alunos para maior comprometimento com o
exercício do magistério. O objetivo principal é articular a formação
docente inicial com a prática vivenciada no espaço escolar. Um dos
objetivos mais específicos do Programa é proporcionar
[...] oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que
busquem a superação dos problemas identificados
no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL,
2017).

Percebe-se, assim, a necessidade da constituição de uma rede
que possa convergir para a melhoria da educação brasileira, uma relação sólida e solidária entre a academia e as escolas de educação básica.
Dentre os muitos problemas que dificultam a ação do professor, estão
as condições de trabalho debilitadas, carga horária excessiva, falta de
material de qualidade e de tempo para planejar e proporcionar atividades diferenciadas aos seus alunos, que promovam reflexão sobre o
12

trabalho docente e prazer em apreender por parte dos discentes. Dessa
maneira, experiências docentes com construção de materiais didáticos
tornam-se relevantes para os muitos professores em exercício e, também, para aqueles que estão em formação inicial.
Mas qual a importância da produção de material didático na
prática docente? Ou, o que é material didático? No primeiro momento,
nos vem à cabeça o livro didático como principal material; porém, há
outros materiais e recursos que são utilizados nas aulas, mesmo que
de maneira não muito organizada ou planejada. Não é muito comum
encontrar uma definição de material didático, mesmo em textos que
mostram as experiências vivenciadas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – que são os documentos mais utilizados na educação,
também não trazem nenhuma definição de material didático, mas, alguns autores fazem um exercício para defini-lo.
Autores das várias áreas de ensino conseguem denominar o que
são recursos didáticos, como é possível observar em Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 201). As três autoras da área de ensino de Geografia denominam recursos didáticos como “vários tipos de materiais
e linguagens, como livros didáticos, paradidáticos, gráficos, mapas, [...],
literatura, música, poema, fotografia, filme, videoclipe, jogos dramáticos”. Porém, não constroem a definição do conceito.
Já Godoy e Gomes (2008) definem recursos didáticos como
materiais didáticos que podem ser utilizados como auxílio para o processo de ensino-aprendizagem.
De outra maneira, para Rangel (2005, p. 25),
Qualquer instrumento que utilizemos para fins de
ensino/aprendizagem é um material didático. A

13

caneta que o professor aponta para os alunos, para
exemplificar o que seria um referente possível para
a palavra caneta, funciona, nessa hora, como material didático. Assim como o globo terrestre, em
que a professora de Geografia indica, circulando
com o dedo, a localização exata de Nova Guiné.

A autora é firme ao definir o conceito como sendo quaisquer
instrumentos que conduzam ao processo de ensino e aprendizagem,
porém ela aponta as potencialidades e limites de cada material didático:
• na formação intelectual e pedagógica, na criatividade didática e mesmo na presença de espírito de
cada professor;
• no perfil sociocultural e escolar dos aprendizes;
• nas características da escola e de seu projeto pedagógico particular;
• nas diferentes situações de ensino/aprendizagem em que se recorre a esse material (RANGEL,
2005, p. 26).

Constata-se, desse modo, que utilizar materiais didáticos diferenciados poderá complementar a formação do docente nos cursos de
licenciatura e contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos
alunos das escolas, sendo um aliado à formação continuada dos professores da educação básica. Assim, vemos que o Pibid fornece a perspectiva de construção e utilização de materiais didáticos, além, é claro, da
reflexão sobre a relação entre universidade e educação básica, o que é
demonstrado pelos artigos presentes neste volume. Os autores dos textos são pós-graduandos, pesquisadores de universidades, professores
da educação básica e discentes de cursos de graduação em licenciaturas.
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O livro está dividido em quatro partes, cada uma delas apresentando relatos de experiências nas diferentes áreas do ensino, quais
sejam: Educação, Ciências Humanas e Sociais, Linguagens, Ciências Naturais
e Matemática.
Na primeira parte, Educação, há dois textos relacionados diretamente com temas mais ligados à educação de maneira geral, ou seja,
são relatos de experiências que poderão ser desenvolvidos em qualquer
uma das áreas da educação escolar.
No primeiro texto, “O software livre como recurso pedagógico
no ambiente escolar”, as autoras dissertam sobre a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) por meio da utilização do
Linux Educacional – sistema operacional disponibilizado em equipamentos distribuídos pelo Ministério da Educação (MEC) – na aprendizagem dos alunos em laboratórios de escolas do município de Jaciara
(MT) e na formação dos professores, por conta da possibilidade de
acessar conteúdos e recursos didáticos com mais facilidade.
No texto “Monitoria no Pibid: projetos pedagógicos musicais:
experiências na rede pública feirense”, os autores abordam a introdução da musicalização em espaços escolares de Feira de Santana (BA)
por meio de construção de projetos a serem desenvolvidos por monitores para promover a formação inicial calcada na realidade local; no
texto, demonstra-se a importância da monitoria aliada à discussão da
diversidade cultural e ambiental no espaço escolar, com promoção de
atividades e construção de materiais que versam sobre questões étnico-racial, de gênero, ruptura de preconceitos e sustentabilidade ambiental
com mais um elemento de agregação, a tecnologia na educação.
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As Ciências Humanas e Sociais são o foco da segunda parte, composta por nove relatos que perpassam o ensino de Sociologia, História
e Geografia. O grupo do Subprojeto de Sociologia do Pibid da UFMT
contribui com três ensaios que pontuam, a partir da visão das Ciências
Sociais, temas como religião, mundialização da cultura e cinema. No
texto “Religião segundo os clássicos da Sociologia”, a intolerância religiosa foi o mote para a discussão dos autores sobre religião e sociedade
em uma escola de Cuiabá; um questionário aplicado junto a alunos do
ensino médio, leituras de clássicos e músicas foram utilizados como
material didático para a reflexão sobre a temática exposta.
Materiais didáticos, como zines e conjunto de slides, foram utilizados para a compreensão dos alunos da educação básica acerca da
temática da diversidade cultural, como é visto em “Cultura, mundialização e a diversidade cultural: relato de experiência”; os materiais e
atividades didáticas foram desenvolvidos por Pibidianos e professores
da educação básica em uma escola central de Cuiabá, aproximando a
realidade cultural dos alunos da percepção de um fenômeno atual, a
mundialização da cultura.
A arte do cinema foi o caminho para a constituição de material
didático que resultou no texto “Relato sobre a produção de material
paradidático a partir da análise do filme ‘Cronicamente inviável’”, no
qual os conceitos de alienação, ideologia, preconceito e racismo foram
utilizados para a reflexão a respeito das desigualdades sociais e raciais
no Brasil; para tornar o tema próximo dos discentes, foi produzido
material paradidático em forma de zine, apresentando informações a
respeito do filme, como ficha técnica, prêmios e indicações, resenha e
atividades a serem desenvolvidas.
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Ainda na parte dois, há importantes contribuições da ciência/
disciplina História. Em “Olimpíada de História – relato de experiência sobre uma nova metodologia para o ensino de História”, a autora
aborda a ideia de uma professora da educação básica e supervisora do
subprojeto Pibid – História em Rondonópolis – MT quanto às possibilidades a serem exploradas pela realização da Olimpíada de História,
organizada pela Universidade Estadual de Campinas; essa olimpíada se
constitui de cinco fases online e uma presencial e para avançá-las são necessárias organização e dedicação, o que foi primordial para melhorar o
processo de ensino-aprendizagem na disciplina de História.
A educação patrimonial é a direção do trabalho seguinte, intitulado “Arquivo público de Mato Grosso: experiência de educação patrimonial”; por meio de uma visita guiada e orientada ao arquivo público,
os alunos do ensino médio de uma escola pública de Cuiabá – MT
assimilaram conceitos como memória e memória cultural; a atividade
foi organizada pelo Subprojeto Pibid – História da UFMT/Cuiabá que
propôs a interação de ações entre ensino de História e a importância do
patrimônio como material didático.
O autor de “Ler o mundo, interpretar a vida e escrever a História ambiental na sala de aula” aborda, e indica a partir da temática ambiental orientada pelos PCN, uma atividade para ser realizada em aulas
de História tendo como público alunos do 6º ano do ensino fundamental; utilizando seis documentos – trechos extraídos de algumas obras
conhecidas – o autor destaca a importância da leitura, interpretação e
escrita como recursos pedagógicos nas aulas de História.
A verdadeira história da verdade é o objeto do relato “A ‘verdadeira’ história da verdade: produção de material didático para o ensino
de História”, do Subprojeto Pibid – História da Universidade Estadual
17

do Rio de Janeiro; entre a discussão de conceitos, fábulas e imagens,
os autores desenvolveram um material didático nos moldes de um livro
didático que possibilitasse a apreensão da estruturação da sociedade
e introdução de concepções e métodos fundamentais ao pensamento
crítico e ao estudo da História, isto com o auxílio de uma peça teatral
que demonstrou aspectos da realidade daqueles alunos.
A questão étnico-racial é o assunto do texto “Diversidade étnico-racial no currículo de História: possibilidades e limites de atender
as demandas legais através da produção de material didático”, fruto de
reflexões ao término de um curso de Especialização na Universidade
Estadual de Maringá; nas suas considerações, o autor aponta as dificuldades em se ensinar a África no Brasil para além da descrição física
e apontamentos de um continente com enormes dificuldades e considerar como heróis nacionais apenas os homens brancos, por exemplo;
além disso, nos chama a atenção para a produção de novos materiais
didáticos sobre a história da África, como uma chave mundial a fim de
compreender todas as histórias.
Fechando esta parte, temos o texto “O mapa como recurso
didático-metodológico para desenvolver em sala de aula a aplicação
da Lei 10.639/03: contribuições do Pibid de Geografia”, que também
aborda as relações étnico-raciais nas escolas. As autoras desenvolveram um conjunto de mapas com professores e alunos do ensino médio
sobre o continente africano para demonstrar a contribuição da África
à cultura brasileira; na construção dos mapas, foram considerados conhecimentos prévios, a partir de leituras de textos, e após a divisão de
tarefas por importância do que se queria expor, como a regionalização
da África, línguas oficiais da África, danças afro-brasileiras, entre outros; é visto no relato que os alunos foram impelidos a ressignificar a
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formação da sociedade brasileira a partir das contribuições da cultura
africana.
Iniciando a parte 3, cujo tema são as Linguagens, há a apresentação de vídeos e músicas como material pedagógico, no relato “Oficina
de Língua Inglesa através de músicas sob a perspectiva do letramento
crítico”; os autores realizaram atividades com alunos do ensino médio
em uma escola pública de Rondonópolis, Mato Grosso, associando o
ensino da língua inglesa com música e discutindo temas importantes na
atualidade, como diversidade, identidade cultural e o papel da mulher
na sociedade.
“Os caminhos da alfabetização e do letramento: construção de
uma ação educativa para a autonomia do aluno” é o título do trabalho
seguinte, que aponta para estratégias pedagógicas e lúdicas aliadas à tecnologia que possam contribuir para a ação de levar o aluno à autonomia
quanto ao uso da leitura e da escrita; o trabalho foi desenvolvido em
uma escola pública de Maceió por Pibidianos da Universidade Federal
de Alagoas.
Os autores do texto “Relato de experiência da participação
como bolsista no Pibid (Programa de Iniciação à Docência) no curso de Letras e Literaturas da Língua Inglesa da Universidade Federal
do Mato Grosso, Câmpus de Rondonópolis” abordam a utilização da
música como estratégia pedagógica no ensino da Língua Inglesa; por
meio de materiais e estratégias pedagógicas, como a formação de uma
banda de Rock com músicas em Inglês e a realização de uma oficina
utilizando uma canção, houve maior aproveitamento no processo de
aprendizagem.
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Em “Recursos tecnológicos e suas possibilidades nas aulas de
Educação Física no Ensino Médio”, a ênfase é dada ao uso do cinema como recurso pedagógico que estimule o interesse dos alunos para
aquilo que deve ser apreendido; as atividades desenvolvidas a partir do
filme escolhido foram interdisciplinares, com a participação de disciplinas como Sociologia e Filosofia; as atividades foram realizadas em
uma escola pública de Cuiabá, Mato Grosso; para os autores, o cinema
possibilitou a reflexão sobre questões sociais e políticas e a prática do
esporte.
Em “‘Clube das emoções’: quando a alma não cabe na escola”, a
autora faz uma reflexão acerca da dificuldade que os alunos e bolsistas têm em desenvolver anotações ou apontamentos de suas atividades
para além do que é discutido no acadêmico. A autora ainda menciona a necessidade de desenvolver competências socioemocionais e de
agregá-las à pesquisa ou a outras atividades relacionadas à docência. É
também um convite ao leitor para considerar as emoções, a imagem e
a imaginação na construção do conhecimento.
O cinema também inicia as discussões na quarta parte, que trata
das Ciências naturais, Interdisciplinaridade e Matemática.
No trabalho “Contribuição do cinema na construção da identidade docente: uma experiência no âmbito do Pibid Interdisciplinar da
Unirio”, o autor aborda a utilização desse recurso pedagógico, desde o
aspecto legal até o planejamento de ações, seja no ensino para alunos
da educação básica, seja para os alunos em formação inicial; por meio
de atividades realizadas pelo Pibid – Interdisciplinar da Universidade
do Rio de Janeiro, com participação de áreas como a Pedagogia, Biologia, História e Teatro, possibilitou-se a tomada de postura docente por
parte dos bolsistas Pibidianos.
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A Biologia traz sua contribuição em seis textos. O primeiro
deles, “A importância da discussão sobre doenças tropicais no ensino
médio – um relato de experiência Pibid Biologia UFMT, Cuiabá, MT
– Brasil”, apresenta os resultados de um processo lúdico envolvendo a
discussão das doenças tropicais com alunos de uma escola pública de
Cuiabá – MT; na realização da oficina, documentários foram utilizados
como material didático para promover a sensibilização dos discentes
quanto à proliferação de vetores das doenças dengue e chikungunya, finalizando as atividades com um Quiz que chamou a atenção dos alunos
e os despertou para aquilo que se objetivou ensinar e aprender.
Em outro texto, “Ensino sobre doenças tropicais negligenciadas a partir de episódios”, bolsistas do Pibid Biologia – UFMT, Câmpus Cuiabá também abrangeram as doenças tropicais como temática a
ser discutida com alunos no ensino médio; um jogo chamado de “Passa
ou Repassa” foi o ponto alto das atividades desenvolvidas; por meio
de perguntas e respostas a duas equipes, houve motivação para melhor
compreensão do tema – doenças tropicais.
A reflexão sobre o ensino de Ciências na educação básica levou
os autores do texto “Experimentação em sala de aula: a Física inserida
na disciplina de Ciências” a realizarem atividades diferenciadas e com
materiais alternativos; em uma escola de Barra do Garças, em Mato
Grosso, os bolsistas do Pibid – Biologia da UFMT conduziram experimentos, como a máquina de ondas, propagação na superfície líquida
e flauta de garrafa para verificar o movimento ondulatório, que facilitaram a aprendizagem de conteúdos da Física de difícil compreensão e
abstração se não houver uma outra forma de representá-los.
Uma experiência interdisciplinar marca a presença do Pibid Interdisciplinar da UFMT – Sinop com o trabalho intitulado “Oficinas
21

como metodologia de ensino – ações do Pibid Interdisciplinar de Sinop/MT”. As oficinas foram elaboradas para o ensino de Ciências em
duas escolas públicas de Sinop, norte de Mato Grosso, na forma de
ciclos; após a realização das oficinas, os alunos que delas participaram
puderam avaliá-las, o que contribuiu para a produção do seu conhecimento, para a formação dos licenciandos e para a manutenção da
relação entre universidade e escola pública.
“Pesquisa sobre o Pibid na formação dos licenciandos em
Ciências e Matemática da UFMT/Sinop” é o título do texto que gerou
inquietação nos bolsistas do Pibid Interdisciplinar da UFMT – Sinop.
O tema foi desenvolvido a partir de um questionário aplicado aos bolsistas desse grupo do Pibid, a fim de verificar qual a relação estabelecida entre a formação do professor e as experiências vivenciadas no
Programa.
O Subprojeto Pibid de Biologia – UFMT/Barra do Garças –
MT demonstra por meio do texto “Cultura de bactérias” que as experiências desenvolvidas em laboratórios de Ciências continuam sendo
ótimos momentos de aprendizagem, mesmo com a utilização de materiais alternativos. Este é um texto que poderá auxiliar professores
de escolas que não dispõem de espaço e materiais destinados a experimentos mais específicos, pois a constituição de outros materiais a
serem utilizados faz com que a atenção seja aguçada para a superação
de desafios e “limites”.
O mesmo Subprojeto traz outra contribuição ao discutir a tipagem sanguínea, no texto “Teste de tipagem sanguínea como recurso
alternativo para o ensino de genética básica”, relatando uma atividade
de cunho teórico e prático que visa percorrer os conceitos, definições e
funções do sangue no corpo humano.
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O fechamento desta obra se dá com mais uma contribuição do
SuprojetoPibid Biologia – UFMT de Barra do Garças, com o relato intitulado “Coleta e montagem de caixa entomológica, como recurso alternativo para o estudo dos insetos”. Trata-se de uma atividade prática
desenvolvida com alunos da educação básica que a vivenciaram desde a
confecção dos equipamentos de coleta e armazenamento até a coleta e
a confecção final de uma caixa entomológica, ou seja, participaram de
todas as etapas de constituição e desenvolvimento de um experimento
científico.
Em todas as experiências relatadas nas quatro partes, totalizando os vinte e cinco textos deste volume, há momentos de avaliação nos
quais os autores apresentam uma reflexão sobre o que objetivaram e
como os resultados foram absorvidos pelos sujeitos a quem as atividades se direcionaram.
Assim, estendemos nosso convite a todos aqueles que ensinam
em quaisquer das áreas e níveis da educação para realizarem uma leitura
atenta dos artigos desta coletânea, relacionando-os com suas atividades
cotidianas de ensino e aprendizagem, a fim de continuar a inovar no
aspecto pedagógico para a constituição do conhecimento na educação
brasileira.
Por fim, agradecemos a todos que contribuíram para a realização desta obra: os autores dos artigos, os sujeitos do processo (coordenadores de área, supervisores, bolsistas de iniciação à docência, estudantes do ensino básico contemplados com o Pibid e colaboradores
voluntários), a Coordenação Institucional e de Gestão da UFMT, a
Gestão da UFMT e à Capes, pelo apoio financeiro.
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O Software Livre como Recurso Pedagógico
no Ambiente Escolar
Dayana Lima Carvalho
Elisângela Lopes de Lima Carvalho

Introdução
No presente texto, discute-se uma pesquisa que tem como
tema Software Livre, cujo objetivo geral é compreender como se dá a
utilização do Linux Educacional nos laboratórios das escolas públicas
de Jaciara, bem como verificar os benefícios deste software livre para a
aprendizagem dos alunos. Nos objetivos específicos há preocupação
em: conceituar software livre; conhecer o programa de informática educativa desenvolvido pelo governo e a distribuição educacional; analisar, através de aplicação de questionário, quais os programas do Linux
Educacional que são mais utilizados pelos professores e seus benefícios
para os alunos.
Assim, com a implantação do Linux Educacional (software livre)
no ambiente escolar, quais as dificuldades e avanços ocorridos com
o uso dessas ferramentas para a aprendizagem dos alunos do Ensino
Médio? Esta dúvida direcionou a elaboração da pesquisa, buscando conhecer melhor os aplicativos disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) para professores, gestores e alunos dos sistemas públicos
de ensino – e verificar, na prática, como ocorre seu uso no ambiente
escolar.
Além da pesquisa bibliográfica, foi feita uma pesquisa de campo com a aplicação de questionário a 19 (dezenove) professores da rede
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pública de ensino, sendo os dados coletados analisados e comentados
na sequência.

Concepções teóricas sobre software livre e educação
Para organizar o embasamento teórico deste projeto, será utilizado o material disponibilizado pelo MEC para a formação dos professores, sendo o manual do curso, Introdução à Educação Digital, um dos
mais utilizados. Além disso, citaremos autores como Oliveira (2006) e
Almeida (2005), entre outros.
No mundo atual tem se falado muito em qualidade da educação. Tendo como base a realidade e o fácil acesso às mídias que os
alunos têm, é quase impossível não utilizar a tecnologia na educação.
Devido ao grande avanço dessa tecnologia, ela não pode mais ser vista apenas como uma ferramenta de armazenamento. Assim, Almeida
(2005, p. 15) afirma que “o uso de computadores neste contexto tem o
significado de ajudar a fazer os diagnósticos da realidade e de facilitar
o cruzamento entre as necessidades locais e os conteúdos da ciência,
da arte e da cultura disponíveis”. Isso quer dizer que a utilização de PC
(Personal Computer) como recurso na escola é uma forma de colocar na
prática um projeto pedagógico mais eficiente, o que depende não só do
software educativo, mas da forma como os professores o utilizam.
Devido à inserção de tais tecnologias, o Ministério da Educação
e Cultura reabilitou o Programa Nacional de Informática na Educação
(Proinfo) desde abril de 1997. Com a sua incorporação, os paradigmas
educacionais são questionados, pois a informática educativa redesenha
o ensino:
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O ‘Linux’ é um sistema operacional criado em
1991 por Linus Torvalds na universidade de Helsinki na Finlândia. É um sistema Operacional de
código aberto distribuído gratuitamente pela internet. Seu código fonte é liberado como Free Software
(software livre). O aviso de copyright do kernel feito
por Linus descreve detalhadamente isto e mesmo
ele não pode fechar o sistema para que seja usado
apenas comercialmente. Isto quer dizer que você
não precisa pagar nada para usar o Linux, e não é
crime fazer cópias para instalar em outros programas (SILVA, 2005, p. 12).

O Linux Educacional é uma compilação do Linux com foco em
aplicação a laboratório de informática em escolas da rede pública. Para
a educação escolar, o sistema Linux educacional torna-se a ferramenta
mais viável, pois traz consigo um pacote de informações oferecidas
pelo Ministério da Educação. Segundo Almeida (2006, p. 10), os softwares que fazem parte do sistema operacional Linux Educacional têm seus
benefícios relacionados não só pelas gestões educacionais, mas pela
comunidade, assim como as Tecnologias da Informação e Computação (TIC). Trata-se de um projeto pedagógico que visa aos gestores e
professores das escolas, para que eles tenham a formação para poder
passar aos alunos como se usa o sistema Linux, expandindo o seu conhecimento e mudando a forma de ensinar e aprender na educação.
Já conforme Fiorentini (2008, p. 43), “dentre os softwares livres
que existem no Linus Educacional com a função de serem utilizados no
ambiente escolar, podemos citar vários.” Entre eles, temos o Audacity,
Gcompris, Gimp, Tutorial para digitação Klavaro, Ferramentas educacionais, Edubar, Open shot (Similar ao Movi Maker), k3b (Similar ao
Nero), Editor de Texto (Writer), Apresentação Eletrônica (Impress),
Planilha Eletrônica (Calc), entre outros. Todos esses serão conceitua-
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dos e relacionados à prática pedagógica dos professores participantes
da pesquisa. Com o objetivo de fazer com que todos tenham acesso à
tecnologia nas escolas, sejam eles alunos, sejam professores a utilizá-la,
o Ministério da Educação e Cultura disponibilizou para as escolas o
projeto:
Os governos estaduais e municipais tornaram-se
sensíveis à necessidade de equipar as escolas públicas em ações conjugadas [...] Foram construídas
políticas de informatização envolvendo aquisição
de equipamentos aliadas à formação continuada
de professores que mostraram impactos significativos nas redes, como foi um exemplo o projeto do
PROINFO. Os Estados solicitavam equipamentos
para seus Núcleos Estaduais de Informática na
Educação (NTE) a partir de projetos de uso e de
formação de seus educadores. Sendo seus projetos
aceitos, os equipamentos eram doados e um programa de formação de educadores era desenvolvido pelo PROINFO em parceria com os estados
(ALMEIDA, 2005, p. 19).

Com a formação dos professores e coordenadores pedagógicos, os alunos têm mais acesso a essa tecnologia dentro da sala de aula,
com o uso pedagógico que os docentes fazem desses instrumentos permitidos em sala de aula. Com isso, hoje, a maior parte dos estados do
Brasil cuidam da formação dos gestores em seus programas, atendidos
na modalidade de formação presencial e a distância.
A utilização dessas tecnologias pelos gestores possibilitou não
só um avanço nas escolas, como também o acesso da comunidade a
essa tecnologia; desse modo, o governo, com o apoio da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
promovendo a Alfabetização Digital (ALFADIGITAL).
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A UNESCO (2004) relata, na pesquisa “Estudo Brasileiro sobre as melhores práticas educacionais no Ensino Básico”, que, prioritariamente em alfabetização de jovens e adultos, os professores têm
utilizado as TIC em seus projetos, o que demonstra que aprender a ler
e a escrever com a ajuda do computador não é algo impossível, além de
envolver os alfabetizandos no novo mundo digital.
Assim, a partir da implementação do PROINFO, o MEC estabeleceu uma política de inclusão digital nas unidades escolares, instituindo uma política de valorização das TIC enquanto recurso pedagógico, promovendo uma grande mudança na forma de pensar educação
e o processo de ensino:
O processo educativo, no interior do qual se deve
pensar o computador, é aquele que prevê uma
educação para todos, em todos os níveis: da educação básica às várias formas de educação compensatória, mesmo sabendo que a educação compensatória não se propõe resolver estruturalmente os
problemas, pois não atinge suas causas (ALMEIDA, 2005, p. 65).

Dessa forma, a educação para todos possibilita que pessoas
fora da escola também tenham acesso à educação digital e ao mundo
tecnológico. Conforme Almeida (2005, p. 69), o computador, “embora
nascido de uma dada civilização e para solucionar dados problemas,
hoje é um patrimônio transcultural”. No mundo de hoje, os computadores não são algo só utilizado em escolas, mas estão em todos os
lugares, e principalmente no mercado de trabalho. Por isso, é preciso
formação para utilizá-los, e o governo possibilita essa formação para os
cidadãos através dos vários programas citados A partir dessa proposta,
a inserção de software livre no ambiente educacional pode, entre outras
vantagens, promover a criatividade entre os estudantes, os quais podem
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aprimorar sua curiosidade e conhecimentos buscando novos produtos
a partir de um programa ou código-fonte, como pressupõem Costa e
Paulino (2011, p. 02):
A forma usual de um software ser distribuído livremente é sendo acompanhado por uma licença de
software livre (como a GPL ou a BSD), e com a
disponibilização do seu código-fonte. Assim, o
Software Livre não envolve direitos autorais e permite ao usuário alterar seu código fonte de acordo
com suas necessidades, além de não impedir sua
distribuição livre e sem cobranças.

Assim sendo, justamente pela possibilidade de contribuição
por parte de qualquer pessoa é que muitos projetos desenvolvidos com
softwares livres são direcionados à comunidade, para que a comunidade
escolar não apenas conheça os recursos utilizados para o aprendizado
dos alunos, mas também saiba que pode ser beneficiada com softwares
gratuitos, que permitem o aprimoramento e uso por parte da população, além de demonstrar a eficiência dos aplicativos do software livre, já
que são disponíveis gratuitamente para qualquer usuário.
Oliveira (2006) relata as dificuldades enfrentadas na escola através do uso sistema operacional gratuito, Linux. Mesmo com o avanço
dos computadores nas redes educacionais, a população e os alunos ainda enfrentam dificuldades para usá-lo. Na busca de uma solução para
esses problemas, o governo tem procurado envolver ainda mais os PCs
e os alunos, estabelecendo uma relação entre professor, aluno e máquina, visando a melhorias da educação e do ensino. Em algumas escolas,
já existem projetos que envolvam os alunos com a máquina, fazendo
com que tenha importância a educação no computador, tanto quanto
tem no papel.
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Assim, compreende-se que, com o conhecimento do usuário
em relação ao software livre, ele passa a ter mais confiança no produto,
além de saber de suas vantagens, como o sistema ser livre para modificações e ser gratuito, garantido que qualquer um o tenha:
Os desenvolvimentos de softwares livres têm a preocupação de garantir que o código fonte do software
fique disponível para qualquer um que deseje compartilhar ou modificar. O software livre é uma questão de liberdade e não de preço. O conceito está
vinculado à noção de liberdade de expressão. O software livre se refere à liberdade que os usuários têm
para, executar, copiar, estudar, mudar e melhorar o
software (COSTA; PAULINO, 2011, p. 04).

Pode-se dizer que uma das maiores vantagens de se utilizar os
softwares livres é o acesso ao código fonte que qualquer usuário pode
acessar, além de ser um software gratuito, ter um único fornecedor e
compatibilidade com os usuários:
O modelo de software livre possui características
muito importantes também na área da Tecnologia
de Informação. Mas a grande contribuição no compartilhamento da informação, do conhecimento e
da inteligência, assegurando aos usuários e até mesmo ao país a possibilidade de dominar as tecnologias que utilizam. Fazendo assim, que a sociedade
da informação seja também a sociedade do compartilhamento (COSTA; PAULINO, 2011, p. 17).

Então, toda essa tecnologia gratuita, programas, sistemas, facilita que a sociedade se envolva cada vez mais e compartilhe todo aquele
processo utilizado, divulgando para cada vez mais pessoas a tecnologia
gratuita disponível, para que haja uma melhoria na comunicação e no
compartilhamento de informações.
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Percurso da pesquisa
Para verificar se os profissionais da educação das escolas públicas de Jaciara reconhecem o Linux Educacional como recurso pedagógico, foi aplicado um questionário a 19 (dezenove) profissionais de
cinco escolas públicas.
A escolha foi feita aleatoriamente, sendo divulgado o link do
questionário elaborado no Google Drive a dois grupos de professores
criados pelo whatsapp, docentes da Escola Estadual Antonio Ferreira
Sobrinho, Unidade Municipal de Educação Infantil Menina Angélica e
Zulmira Barbiere, Escola Municipal Magda Ivana e Núcleo Tecnológico Municipal e Secretaria Municipal de Educação. O questionário mostrou continha perguntas fechadas voltadas para o uso do software livre
no ambiente escolar. Em seguida, é feita a análise dos dados coletados.
A primeira questão formulada se referiu à função do gestor na
escola. Esses dados são apresentados no gráfico 1, a seguir.
Gráfico 1 - Qual sua função na escola.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.

Já na segunda questão, apresentamos dados referentes às respostas sobre a modalidade em que o gestor atua: 47,1% dos gestores
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atuam na educação infantil, 41,2% no ensino fundamental e 11,8% no
ensino médio, como se observa, a seguir, no gráfico 2.
Gráfico 2 – Você atua com que modalidade de Ensino?

Fonte: Pesquisa de campo, 2015

Na terceira questão, foi perguntado sobre a rede de ensino de
atuação, sendo 64.7% na Rede Municipal, 17.6% na Rede Estadual,
5.9% Rede Estadual de outro Município e 5.9% responderam que
atuam em escola particular e no SENAI, como é observado no gráfico
3 abaixo.
Gráfico 3 – Marque a rede em que atua

Fonte: Pesquisa de campo, 2015
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Na quarta questão (gráfico 4), foi questionado se há laboratórios de informática básica na unidade de ensino: 57.9% responderam
sim e 42.1% responderam não.
Gráfico 4 – Na sua unidade de ensino há laboratório de informática básica?

Fonte: Pesquisa de campo, 2015

Continuando a coleta de dos, a quinta questão apresentada teve
como objetivo verificar quais recursos são usados do Linux Educacional: 78,6 dos entrevistados afirmaram utilizar as ferramentas de produtividade (Editor de texto, apresentação, planilhas e desenhos), 14,3%
usam Programas educacionais (GCompis, ambiente de programação,
física, geografia e outros), 42,9% utilizam o Edubar (TV escola, domínio público, portal do professor), 42,9% o Navegador Firefox, 7,1%
usam a multimídia (Audacity, Avidemux, VLC Média e etc), 14,3%
usam gráficos e 14,3% não utilizam nenhum dos recursos citados na
entrevista, porém não especificaram quais usam, como pode ser visto
no gráfico 5.
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Gráfico 5 – Se utiliza, quais dos recursos abaixo, do
Linux Educacional, você usa?

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.

Na sexta questão do questionário, sobre o Laboratório de Informática Educativa, a pergunta pretendia para verificar se o usuário
utiliza o LIED (Laboratório de Informática Educativa): 52,6% responderam sim, 31,8% não e 15,8% responderam que o utilizam em cursos
que fazem para se qualificar, da sala de AEE (gráfico 6):
Gráfico 6 – Você utiliza o LIED (Laboratório de Informática Educativa)?

Fonte: Pesquisa de campo, 2015
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Na sétima questão, a pergunta é se o usuário utiliza o LIED
(Laboratório de Informática Educativa): 62,5% dos que não utilizam
responderam que o laboratório não comporta as necessidades, que não
possuem laboratórios e que os laboratórios são usados somente pelos
professores, e os 37,5% responderam que não relacionam o conteúdo
trabalhado com o uso do LIED, como aponta o gráfico 7.
Gráfico 7 – Se não usa, por quê?

Fonte: Pesquisa de campo, 2015

A oitava pergunta tinha relação com o uso pedagógico do
LIED: 57,9% afirmaram que o consideram favorável ao aprendizado
do aluno, desde que com planejamento e orientação, 31,6% dos entrevistados declararam que pode ajudar o professor, mas é necessária a
formação, e 10,5% afirmaram que é uma boa ferramenta, e que pode
ajudar, porém não a utiliza por não ter laboratório. Esse percentual se
aplica especificamente aos gestores de unidades de ensino infantil, as
quais não possuem laboratório, mesmo tendo um percentual alto de
profissionais que fazem as formações voltadas para o aprendizado das
tecnologias educacionais (gráfico 8).
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Gráfico 8 – Em relação ao uso do LIED

Fonte: Pesquisa de campo, 2015

A nona questão se relacionava à formação do LIED com os
alunos; conforme demonstra o gráfico 9, as respostas obtidas para a
questão se o gestor já tinha feito alguma formação para utilizar o LIED
com os alunos demonstram que 84,2% responderam sim e 15,8% responderam não.
Gráfico 9 – Em relação à formação para o uso do LIED com os alunos,
você já fez alguma formação?

Fonte: Pesquisa de campo, 2015
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A última questão abordava a formação para utilizar o LIED
com os alunos; em caso positivo, as opções correspondentes deveriam
ser marcadas. O gráfico 10 mostra o resumo dos dados coletados.
Gráfico 10 – Se sim, marque a(s) opção(ões) correspondente(s)

Fonte: Pesquisa de campo, 2015

Conforme se pode visualizar, 75% dos entrevistados disseram que
participaram do curso Introdução à Educação Digital (Linux Educacional), 37,5% afirmaram ter feito Tecnologias em Educação, 37,5% disseram
que se direcionaram à Elaboração de Projetos, 25% afirmaram ter feito
Redes de Aprendizagem, 6,3% fizeram a especialização Mídias na Educação, 6,3% declararam ter feito o curso de especialização em Tecnologias na
Educação e 6,3% disseram não possuir carga horária disponível.
Conforme se pode ver na coleta de dados, o percentual de usuários
que conhece o software livre BrOffice.org é grande, pelo fato de, nas escolas,
os laboratórios de informática serem dotados desse software. Entretanto,
quando foi perguntado sobre o uso, ficou claro que nem todos utilizam
esse recurso; se analisarmos que aproximadamente 48% dos profissionais
participantes atuam com educação infantil, modalidade que não disponibiliza laboratório de informática, fica mais claro ainda que não é a maioria
que utiliza o programa no ambiente escolar.
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Uma vez que o uso do software livre é incentivado pela escola pública, entre os participantes que o utilizam, pode-se observar que o percentual
de profissionais que utilizam o aplicativo Writer do pacote BrOffice.org é
maior do que os demais citados, por ser um aplicativo de editor de textos, e,
em segundo, o aplicativo Impress cujo objetivo é a apresentação de slides,
muito utilizada nas apresentações escolares. Entretanto, pode-se observar
que, ao perguntar qual software os professores preferem, entre as opções
livre e pago, somando-se outros aos que preferem o pago, temos um percentual de mais de 60% contra 31% que preferem o BrOffice.
Em relação ao uso do Laboratório de Informática Educativa, mesmo a maioria dos participantes declarando que o utiliza com alunos, é um
percentual representativo que pode não corresponder à realidade, pois
mais de um terço dos participantes da pesquisa, que afirmou utilizar o laboratório, o faz em formações, pois atua com crianças de educação infantil.
Levando-se em conta a compreensão que os professores têm dos
recursos disponíveis no laboratório de informática – e não apenas os professores, mas também os alunos, apesar de não serem foco desta pesquisa
– torna-se claro que o não uso dessas ferramentas se dá justamente pelo
desconhecimento, já que a maioria das pessoas que utiliza computador o
faz com outro sistema operacional, totalmente diferente do disponível no
laboratório, o que remete à questão da falta de experiência para ensinar ou
utilizar o Linux na escola.

Considerações finais
Com a inclusão digital incentivada pelos programas educacionais
do Ministério da Educação, que disponibiliza computadores para as uni-
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dades escolares, o uso do software livre tem sido cada vez mais propagado
para que os professores possibilitem essa inclusão aos alunos.
Através desta pesquisa foi possível compreender um pouco mais
sobre os aplicativos disponibilizados pelo software livre, visto que contou
com a participação de profissionais da educação que atuam em diversas
funções no ensino público, ficando claro que, mesmo tendo um grande número de profissionais afirmado que utiliza os aplicativos do Linux
Educacional, ainda é um número muito pequeno de utilitários que são
aproveitados no ambiente educacional, se comparar os diversos recursos
educacionais que esse programa apresenta.
A escolha por este tema foi feita justamente pelo fato de, durante
o curso técnico em informática, termos tido várias dificuldades com o
uso do Linux Educacional, principalmente por parte de muitos professores, que também não sabiam utilizá-lo. Assim, pode-se dizer que esta pesquisa contribui muito para a conclusão de que é preciso incentivar ainda
muito mais a utilização do Linux Educacional nas escolas públicas, uma
vez que há diversos programas educativos feitos para ajudar o professor
no seu trabalho com os alunos.
A partir da pesquisa com a aplicação do questionário foi possível
perceber que 51% dos professores consideram o LIED de extrema importância tanto para quem ensina quanto para os alunos. Mesmo assim,
ainda não é tão utilizado pelos professores como deveria, o que pode
indicar que muitos não conhecem ou não sabem como utilizar esses softwares.
Tal indicação pressupõe a adoção de uma nova postura por parte
dos professores, a postura exploratória; para isso, todos os envolvidos no
processo escolar deveriam ter, também em casa, os mesmos recursos dis-
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poníveis na escola, a fim de se apropriarem das ferramentas disponíveis
através da prática cotidiana.
Em relação à formação para uso do LIED, alguns profissionais
informaram que não participam por não terem carga horária disponível.
Entretanto, há muitos que participam e buscam conhecer essas ferramentas.
Desta forma, a realização desta pesquisa foi importante para conhecer esse recurso tecnológico e informar aos leitores sobre os recursos
disponíveis no Linux Educacional, para que todos conheçam e sua utilização possa ser promovida.
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Introdução
Com a aprovação da Lei n. 11.769/2008, muitos questionamentos emergem, sobretudo, os que dizem respeito ao distanciamento
entre os profissionais da área e a escola como campo de atuação, a se
refletir em iniciativas reduzidas do ensino musical escolar e na falta
de práticas musicais sistematizadas para o seu ensino. Nesta direção,
a implantação do Subprojeto Musicando a Escola, em cinco escolas
públicas na cidade de Feira de Santana, Bahia, amplia estes questionamentos: como introduzir e articular a prática musical às características
presentes na escola? Como ressignificar as suas funções sociais por
meio do ensino de música? Como utilizar esta iniciativa para a formação inicial? Com o objetivo de responder a estas questões, o presente
artigo apresenta algumas reflexões, a partir de experiências realizadas
no ensino de música escolar feirense.
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Ensino de música escolar
A Lei 11.769/2008 estabelece a música como conteúdo obrigatório a ser desenvolvido no componente curricular Arte, assim, se
faz necessário identificar as possibilidades de efetivação e inserção do
conteúdo música no espaço escolar. Junto à aprovação legal, muitos
questionamentos surgem entre os profissionais envolvidos e, consequentemente, na literatura da área por meio de produções, discussões
e debates acerca de alguns tópicos: 1) Conteúdos: o que ensinar? Quais
conteúdos? Quais as bases teóricas para a sua seleção? E o contexto do
estudante e de sua comunidade? Deve ser considerado? Que repertório
pode ser contemplado? 2) Metodologia: como ensinar? Como abordar estes conteúdos? Desenvolver atividades práticas? Teóricas? É para
formar instrumentistas? Apreciadores de música? O ensino de música
deve ser desenvolvido em atividades curriculares? Extracurriculares?
Quais recursos utilizar? E na falta dos mesmos?
De fato, são questões pertinentes para um espaço ao qual o ensino de música foi relegado pelas políticas públicas ao longo da história
educacional brasileira. Segundo Conde (2003), não existiam programas
de educação voltados para o ensino musical, mas projetos pontuais,
com tempo limitado de realização, sem proposta de continuidade e de
avaliação de resultados. Historicamente, Jardim (2009) destaca apenas
duas iniciativas do ensino musical na Educação Básica: a Reforma da
Instituição Pública, de 1890 e a Reforma Francisco Campos, de 1930.
Na primeira, limitada ao estado paulista, a música foi inserida
como disciplina no curso de formação docente, na Escola Normal de
São Paulo, ministrada por músicos profissionais e como componente
nos quatros primeiros anos do curso de 1º grau, ministrada pelos normalistas após formação. Apenas a partir da segunda iniciativa é que a le44

gislação abrange todo o território nacional, através do Canto Orfeônico desenvolvido como componente curricular obrigatório nas escolas
brasileiras, ministrado por professores participantes de um programa
de formação continuada desenvolvido pelo Conservatório Nacional de
Canto Orfeônico no Rio de Janeiro.
Conhecer esta trajetória histórica facilita compreender a inexistência de uma tradição de ensino de música neste espaço, sobretudo, na rede pública do município de Feira de Santana, no estado da
Bahia, o qual conta com a primeira Licenciatura em Música, mantida
pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), iniciada no
ano de 2011. Este dado aponta para algumas particularidades na execução do Subprojeto Musicando a Escola, pertencente ao Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (Pibid) da UEFS. Além
da responsabilidade de promover a formação inicial, também se faz
necessário desenvolver a formação continuada, voltada para professores supervisores sem a formação na área, em sua grande maioria, com
formação em Letras, e introduzir a música como área de conhecimento
nas escolas parceiras.
Neste sentido, desde 2012, as ações desenvolvidas pelo Subprojeto estão contribuindo para o desenvolvimento de práticas pedagógicas musicais em escolas públicas locais, assim como para a formação
inicial dirigida a este espaço. Estas práticas são desenvolvidas em dois
eixos: 1) em atividades curriculares no componente curricular Arte; 2)
em atividades extracurriculares, com o objetivo de ampliar as ações do
subprojeto para toda a comunidade escolar através de apresentações
musicais, oficinas, festivais, minicursos, entre outros. A partir de 2013,
as práticas passaram a serem desenvolvidas por meio de projetos, o que
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possibilitou dialogar com a realidade e o contexto escolar das escolas
parceiras.

Projetos pedagógicos musicais
Del Ben (2011), citando Xavier (2000), defende que o ensino
musical escolar pode ser realizado através da Pedagogia de Projetos,
tendo como ponto de partida as experiências e os interesses discentes,
ao permitir conhecer o contexto escolar, perfil dos estudantes e a realidade da Educação Básica local, para aproximar a escola da vida social
dos envolvidos.
Os projetos ou miniprojetos se destacam por envolver a elaboração dos planejamentos dos conteúdos a serem desenvolvidos em sala
de aula (atividades curriculares), permitir a participação de toda a comunidade escolar e a socialização com ela (atividades extracurriculares)
e possibilitar a realização de pesquisa na escola, leituras/conhecimento
da área que fundamentem a sua elaboração (atividades de formação
para bolsistas e supervisoras).
Esta integração entre as atividades possibilita a ressignificação
da escola por meio do ensino musical, ao abordar temas que articulem
o universo escolar com o cotidiano discente, a saber: 1) inclusão social,
repertório e sua ampliação, questões etnorraciais, questões de cultural
local, questões histórico-culturais brasileiras, letramento musical, questões relacionadas a gênero e identidade cultural. Esses temas fizeram
parte de alguns projetos relatados a seguir.
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Samba Rural: resgate cultural e identidade afro-baiana
O miniprojeto foi realizado em atividades extracurriculares, no
formato de oficina, desenvolvidas na escola Instituto Educacional Gastão Guimarães, no ano de 2015. As atividades elaboradas para estudantes do Fundamental II (7º e 8º anos) tiveram como objetivo resgatar a
cultura regional e identidade afro-baiana a partir do samba, sendo abordados aspectos históricos, sociais e culturais do gênero tratado. Foi utilizado como referência o trabalho de J. Vansina (2010) e Prandi (2000).
Como característica fundamental da transmissão do conhecimento em
cultura de tradição oral, os processos de ensino-aprendizagem se dão
através da participação e (con)vivência com o contexto. Dessa forma,
a oficina possibilitou aos estudantes desenvolverem a capacidade de
concentração, memorização, observação e reprodução do samba rural,
pois, durante as intervenções, eles precisaram se apropriar das letras,
tocar instrumentos de percussão, bater palma e cantar. A identidade e o
resgate do samba rural foram compartilhados, visto que algumas funções e sequências determinadas para a execução de cada instrumento,
além de aspectos referentes à organização da roda, foram preservados.
Como culminância, foi organizada uma roda de samba na escola, apresentando o repertório ensaiado durante a oficina, momento em que os
alunos puderam compartilhar a compreensão das minúcias do samba
rural, a importância da preservação dessa manifestação cultural, além
de entender como funciona e o papel de cada instrumento.

Questão de gênero: desconstruindo “Amélia” e gêneros musicais
Este projeto foi desenvolvido por sete estudantes do curso de
Licenciatura em Música da Universidade Estadual de Feira de Santana,
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atuando como bolsistas do Pibid no Instituto de Educação Gastão Guimarães. O projeto foi realizado nas turmas do 1º ano do Ensino Médio
e 7ª série do Ensino Fundamental e teve como objetivo principal apresentar a imagem da mulher na música brasileira. Como objetivos específicos, destacam-se: 1) contextualizar as mais significativas conquistas
das mulheres no Brasil e no mundo, demonstrando a desconstrução
da “Amélia” e os efeitos que vêm trazendo com todas as suas lutas; 2)
esclarecer a diferença de gênero masculino e feminino e gênero na música, explicando a definição e características de gênero musical e suas
influências recebidas e exercidas. No início das intervenções, foram
apresentadas músicas de vários gêneros, como pop, reggae, gospel, rock
e forró (que mencionavam a temática “mulher” na letra). No final de
cada música, foram discutidas as características de cada gênero e o conteúdo da letra, sendo utilizadas atividades com jogos de mãos e copos,
com o intuito de fazer um acompanhamento rítmico com as músicas
escolhidas: “Desconstruindo Amélia”, de Pitty, e “Mulher Rendeira”
(domínio público). Para os alunos, a execução dessas atividades foi de
grande aprendizado devido ao seu caráter crítico, instigante e lúdico,
favorecendo múltiplas formas de participação no fazer musical.

Letramento musical: da prática ao registro escrito musical
Existe uma necessidade de socializar e, até mesmo, humanizar
crianças e adolescentes e nada melhor que a música para tal tarefa; entretanto, como iniciá-los à prática musical em escolas públicas de forma sistematizada sem ser maçante ou descontextualizada do universo
dos estudantes? Como ensinar música na escola? A prática de ensinar
passou por várias transformações, alterando-se de acordo com a forma de pensar e fazer música. No início do século XX, foram trazidas
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e desenvolvidas no Brasil propostas de ensino de música que influenciaram educadores musicais, como Villa-Lobos e Sá Pereira (PAZ,
2000). Nessa forma de ensino, alguns educadores musicais preferem
usar piano, outros a voz, mas ambos argumentam que é a vivência da
música que deve preceder a escrita musical convencional ou qualquer
conceito musical. No Projeto Música na Lata: uma alternativa sonora,
desenvolvido no Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand
(CIEAC), com estudantes do 1º Ano do Ensino Médio, a notação
convencional foi um dos conteúdos contemplados. Porém, antes de
conhecer a partitura ou pentagrama, os alunos puderam vivenciar outras formas de escrita musical, a exemplo de notação não convencional, e perceber que, à medida que eles foram compondo e registrando
seus feitos, passaram a ter significado musical para eles. Para esse
trabalho, foram utilizados instrumentos de percussão, confeccionados pelos próprios alunos com materiais reciclados, como garrafas
pet e baldes de manteiga. Como resultado, em função da metodologia
adotada, verificou-se entusiasmo por parte dos estudantes, além de se
constatar que, partir da prática para a teoria musical, facilitou contextualizar os conteúdos desenvolvidos.

Diversidade cultural: a música como ferramenta para trabalhar a
cultura afro-brasileira
Até bem pouco tempo, o Brasil, conhecido internacionalmente
por sua diversidade cultural e pela mistura de raças que formam o seu
povo, não tinha as diferentes etnias representadas nos currículos escolares. Nesta perspectiva, Oliveira et al. (2011) trazem reflexões sobre a
utilização de conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira. Segundo
os autores, pelas influências africanas presentes na música brasileira,
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esta deve ser utilizada como recurso para abordar a história e a cultura
afro-brasileiras. Os autores também abordam a dificuldade encontrada,
muitas vezes, pelos professores em trabalhar alguns gêneros afro-brasileiros que não fazem parte do cotidiano musical discente. Neste sentido,
a música pode funcionar como um recurso para a aproximação discente
com algumas manifestações afro-brasileiras e desenvolver a identidade
e a memória cultural, funcionando como meio de rememoração. Partindo desse princípio, os bolsistas do Subprojeto Musicando a Escola,
com o objetivo de abordar a cultura afro-brasileira e de aproximar os
estudantes com esta temática, desenvolveram o Projeto Identidade Cultural, no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. As atividades foram
iniciadas com uma pesquisa diagnóstica buscando conhecer as músicas
que os estudantes de turmas do 1º ano estavam acostumados a ouvir.
A partir daí, foi feito um paralelo com gêneros pouco conhecidos, característicos da cultura afro-brasileira, como samba de roda, tambor de
crioula, maracatu e lundu. Foram abordadas as principais características
musicais, como células rítmicas, instrumentos musicais, compositores,
intérpretes, contextualização histórica. Também foram exploradas vivências musicais, o que resultou em um aprendizado discente significativo no processo de construção do saber. Outros resultados também
podem ser observados, como o envolvimento dos estudantes durante
as aulas, sobretudo, nas práticas musicais de músicas que não eram do
seu cotidiano. O projeto foi finalizado com uma apresentação em forma de seminário com todos os gêneros trabalhados em sala de aula,
complementada com produções musicais discentes.
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Projeto “30 anos do axé music”: aulas de música para surdos e
ouvintes
Dar aulas de música na educação básica numa turma com surdos e ouvintes seria uma experiência que iria exigir de nós mais do que
aquilo que estávamos acostumados a fazer em nossas aulas de música.
Alguns questionamentos surgiram: o que ensinar? Qual estratégia usar?
E mais: como trabalhar com surdos e ouvintes em um contexto musical
particular? Ao trabalharmos o Projeto 30 anos do Axé com estudantes do
6º ao 9º ano, no Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Amorim, decidimos explorar a riqueza rítmica desse gênero como
forma de nos aproximarmos dos estudantes surdos. Dessa forma, foi
desenvolvida uma metodologia diferenciada que pudesse contemplar a
participação e inclusão dos estudantes surdos tendo o elemento rítmico
como principal instrumento de inclusão (KUNTZE; SCHAMBECK,
2014). Logo após a introdução histórica sobre o surgimento do Axé,
selecionamos algumas atividades rítmicas que envolvessem toda a turma,
destacando-se o jogo musical por imitação e o jogo com copos, com o
objetivo de trabalharmos pequenas células rítmicas do Axé. Na primeira atividade, percebemos a facilidade com que os alunos surdos reproduziam os ritmos pela atenção dispensada ao professor. Já na segunda,
notamos o favorecimento do uso de elementos visuais, a exemplo do
uso dos copos plásticos coloridos. Além destas atividades, os estudantes
também participaram de atividades de criação. O professor criava um
pequeno trecho rítmico com o seu corpo e o aluno da direita seguia
repetindo o ritmo que o professor fez e logo em seguida executava um
ritmo criado por ele mesmo, por meio da execução no próprio corpo.
Através desta experiência, pudemos perceber que é possível desenvolver
um ensino de música inclusivo, ao integrar estudantes surdos nas atividades com estudantes ouvintes. Percebemos que estes conseguiram sentir
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o ritmo através da observação visual (copos plásticos coloridos ou por
meio da imitação de células rítmicas através do corpo) e da vibração das
batidas executadas. A discussão em sala também facilitou romper com
preconceitos musicais, ao promover a percepção discente de elementos
do Axé presentes em outros gêneros musicais, inclusive na Música Gospel, a exemplo de vários artistas religiosos que fazem uso do seu ritmo
contagiante, característico da Bahia.

Construção e execução de instrumentos musicais a partir de materiais alternativos sustentáveis
O presente trabalho surge a partir do tema sustentabilidade, que
foi desenvolvido no ano de 2015 no Colégio Estadual Teotônio Vilela,
visando à conscientização dos alunos quanto ao respeito ao outro, ao
patrimônio e à natureza. Partindo dessa temática e envolvendo a música para incentivá-los, foi desenvolvido um projeto que abrangesse a
construção de instrumentos musicais a partir de materiais alternativos,
dando a possibilidade de trabalhar a sustentabilidade de forma diversificada. O tema proposto foi trabalhado em sala de aula, a fim de mobilizar e conscientizar as turmas no que diz respeito à sustentabilidade, aos
cuidados com o meio ambiente, ao trato nas relações que estão ligadas
ao respeito, ao cuidado com o outro e à integração. O trabalho fundamentou-se no livro “O ouvido pensante”, de Murray Schafer (2011). A
partir da sensibilização dos alunos quanto ao tema e sua relação com a
música, a metodologia utilizada foi a seguinte: 1) foi realizada a divisão
da turma em equipes de cinco para a coleta dos materiais para a construção dos instrumentos; 2) os alunos foram mobilizados a recolherem
garrafas PET e baldes para a confecção, retirando esse material que
potencialmente estaria nas ruas degradando o meio ambiente; 3) em
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seguida, deu-se início à oficina de construção dos instrumentos. Com
o material recolhido, foram construídos chocalho, tic tic e tambores; 4)
após a construção de instrumentos, os alunos se apresentaram para a
comunidade escolar em um Intervalo Musical, tocando os instrumentos confeccionados. Também foram realizadas, pelos alunos, leitura e
discussão de músicas que falam sobre sustentabilidade, sendo explorados conteúdos musicais.

A integração das artes como abordagem pedagógica em educação musical
Nos anos de 2012 e 2013, a partir da atuação como bolsista no
Pibid, foi desenvolvida a Abordagem da Integração das Artes. Elaborada no Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito
Falcão Amorim, consistiu na integração da música a distintas modalidades da Arte, cujos conteúdos musicais dialogaram com o Cinema,
a Poesia, o Teatro, as Artes Visuais e a Dança. O objetivo desta abordagem foi promover um ensino de música mais significativo para as
turmas do componente curricular Arte, com estudantes do 6º ano e
da 8ª série do Ensino Fundamental II, ao considerar as especificidades
deles, bem como seu horizonte de expectativas e vivências musicais a
partir do diálogo entre as modalidades artísticas supracitadas. Tratou-se de uma nova visão educativa elaborada com base nos pressupostos
teóricos de educadores musicais distintos sobre o ensino de música
ligado a outras modalidades artísticas (SCHAFER, 2011; ILARI, 2011;
BERCHMANS, 2006; SANTA ROSA, 2006; GODINHO, 2006; ROMANELLI, 2009; EISENSTEIN, 2002a, 2002b), a fim de identificar
as vantagens e possibilidades desta prática, ao favorecer o ensino de
música escolar de forma holística e lúdica. Como resultado, verificou-
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-se que a educação musical através da Integração das Artes prepara o
estudante como ser humano completo para perceber a música que está
ao seu redor, utilizando-se de todo o seu aparato sensório-motor e de
todos os sentidos para canalizar o ensino de música.

Tecnologias digitais e educação musical: o uso do computador
em aulas de música
O uso das tecnologias digitais por alunos da rede pública de ensino é uma realidade em muitas escolas. Segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) (2013, p. 38), o número de estudantes da rede pública com acesso à internet passou de 24,1% em 2005
para 65,8% em 2011 (IBGE, 2012). Sensível a esta realidade, o projeto
desenvolvido por nós, bolsistas do Pibid, ousou ao incorporá-la às aulas de música, realizadas com estudantes do 1º Ano do Ensino Médio,
no componente Arte, no Colégio Estadual Assis Chateaubriand. Parte
das aulas ocorreu no Laboratório de Informática da escola para fazer
uso do Software Audacity, um editor de áudio gratuito. O objetivo das
intervenções foi trabalhar conteúdos musicais, como os parâmetros sonoros e as características da música de vanguarda, através da criação
musical, utilizando como instrumento os recursos do software, durante
quatro encontros. No primeiro encontro, foi abordado o Audacity para
eles conhecessem, depois foi designada uma atividade prática para eles
assimilarem o programa, como importar o arquivo, selecionar, cortar,
colar e deletar partes da música. No segundo encontro, eles aprenderam a modificar a altura e a duração através dos efeitos do software. No
terceiro encontro, o comando foi modificar o timbre e a intensidade da
música. E no último encontro, como uma forma de avaliar todo o processo, a turma foi dividida em grupos para fazer intervenções em uma
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música com alguns efeitos, usando a criatividade para alterar os quatro
parâmetros sonoros com os recursos do software. A avaliação foi a partir
da escuta do arquivo de áudio produzido pelos estudantes e a apresentação oral dos mesmos sobre o processo de criação e socialização para
toda a sala. A experiência possibilitou a vivência musical discente, sua
aproximação com o contexto da música de vanguarda e a apresentação
do uso do computador como ferramenta para fazer música.

Repertório musical: rompendo preconceitos e ampliando o gosto
musical
Visando trabalhar a arte musical de forma engajada e contemporânea, foram realizadas diversas atividades articuladas tanto com o
Projeto Político Pedagógico vigente no Colégio Estadual Teotônio Vilela – lócus da atuação aqui relatada – quanto com as demandas sociais
da atualidade, a saber, práticas didáticas comprometidas em difundir e
colaborar com a manutenção de uma vida sustentável. O público-alvo
desta experiência constituiu-se de estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio, com faixa etária entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos,
residentes, em sua maioria, nas proximidades da escola. Inicialmente,
a partir da análise de questionário diagnóstico e de diálogos realizados,
observou-se a necessidade de se trabalhar com a diversidade musical,
visto que o público-alvo demonstrou durante os momentos de observação o que se pode denominar de “preconceito” contra determinados
gêneros musicais. Tendo em vista que os primeiros contatos com as
turmas tiveram por objetivo a sensibilização dos educandos no tocante
à pluralidade da arte musical, tornou-se importante a tentativa de amenizar sua resistência a gêneros musicais que diferissem de seus repertórios pessoais. Assim, na disciplina de Arte, apesar de serem abordados
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temas que integram a História da Música, bem como alguns elementos
teóricos da musicalização, era contundente, dado o perfil da turma aqui
mencionada, priorizar a audição por meio da apreciação musical, a discussão sobre a importância da pluralidade de estilos / gêneros musicais,
bem como a composição e execução de músicas de estilos distintos,
dentro e fora do espaço da sala de aula. Desta forma, trabalhar a partir
da diversidade musical possibilitaria aos alunos conhecerem e apreciarem, de forma prazerosa, vários estilos, além de permitir que esses sujeitos revisitassem os gêneros musicais com os quais se identificavam.
Como frutos desse processo formativo, foram reconhecidas algumas
mudanças frente à postura em relação dos estudantes com a música,
tais como: 1) amenização gradual do preconceito musical apresentado
por uma quantidade considerável dos estudantes; 2) reconhecimento
da importância do ouvir para compreender – ferramenta eficiente para
a aprendizagem em todos os componentes curriculares; 3) melhora,
por meio da prática, da expressão oral e corporal dos estudantes, bem
como a interação na construção e apresentação de atividades em grupo.

Considerações finais
O desenvolvimento de projetos pedagógicos torna-se eficaz
para promover a formação inicial de professores de música em consonância com a realidade educacional local por articular conteúdos musicais a interesses discentes e à realidade escolar.
Nas atividades apresentadas, a execução de práticas musicais
sistematizadas em concordância com a realidade escolar por meio
da elaboração de projetos é fundamental para que os envolvidos no
subprojeto (bolsistas, supervisores e coordenação) reflitam sobre o
contexto da escola e suas relações sociais contidas e os analisem. Neste
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exercício de reflexão e análise são oportunizadas ações para a formação
inicial voltada para a escola, ao provocar transformações significativas
entre os envolvidos: 1) bolsistas - maior aproximação e compreensão
do contexto escolar ao participar de atividades desenvolvidas em sala
de aula e outros espaços escolares, ao possibilitar a compreensão de
formas variadas da inserção do ensino musical neste espaço, além de
promover o desenvolvimento de habilidades e competências docentes; 2) professores supervisores – entendimento da música como área
de conhecimento ao realizar as leituras propostas, além de auxiliar no
planejamento das ações a serem desenvolvidas; 3) estudantes – maior
aproximação com práticas musicais sistematizadas, além de ter maior
acessibilidade e, consequentemente, ampliação de gêneros musicais a
serem apreciados; 4) comunidade escolar – maior contato com a prática musical sistematizada, sobretudo, por meio das atividades extracurriculares realizadas.

Referências
BERCHMANS, Tony. A música do filme: tudo o que você gostaria de
saber sobre a música de cinema. 2. ed. São Paulo: Escrituras Editora,
2006.
BRASIL. Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996… para dispor sobre a obrigatoriedade do
ensino da música na educação básica. Diário Oficial da União, Brasília,
ano CXLV, n. 159, seção 1, p. 1, 19 ago. 2008. Disponível em: http://
www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=19/08/2008. Acesso em: 19 mar. 2013.

57

CONDE, Cecília. Algumas reflexões para pensarmos nos cursos de
Formação de Professores do Ensino Fundamental. In: SEMINÁRIO
MÚSICA NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, I, 2003, Rio de Janeiro. Anais… 2003. Rio de Janeiro: CBM, p. 34-51, 2003.
DEL BEN, Luciana Marta. Música nas Escolas. Texto 3. Salto para o
futuro. Educação musical escolar. Ano XXI Boletim 08, jun. 2011.
EISENSTEIN, Sergei. A Forma do Filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Ed., 2002a.
______. O sentido do Filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002b.
GODINHO, José Carlos. O corpo na representação mental da música. In ILARI, B. S. (Ed.) Em busca da mente musical: Ensaios sobre os
processos cognitivos em música – da percepção à produção. Curitiba:
Editora UFPR, 2006.
ILARI, Beatriz Senoi; MATEIRO, Tereza. Pedagogias em educação musical.
Curitiba: IBPEX, 2011. 352 p.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
(IBGE). COORDENAÇÃO DE TRABALHO E RENDIMENTO.
Acesso à Internet e posse de telefone móvel celular para uso pessoal, 2011: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2013.
______. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Rio de Janeiro: IBGE,
2012.
JARDIM, Vera Lúcia Gomes. Institucionalização da profissão docente
– o professor de música e a educação pública. Revista da ABEM, Porto
Alegre, v. 21, p. 15-24, mar. 2009.
KUNTZE, V. L; SCHAMBECK, R. F. Ensino de música: perspectivas
de uma professora surda. Revista Educação, Artes e Inclusão, v. 9, nº 1,
2014.
OLIVEIRA; Maria Selma Teotônio de; FERREIRA, Ana Paula Romão
de Souza; ARAGÃO, Wilson Honorato. As tecnologias digitais como
prática pedagógica na educação afro-brasileira (Lei nº 10.630/2003).

58

In: VASCONCELOS JÚNIOR, Raimundo de Paula; VASCONCELOS, José Gerardo; SANTANA, José Rogério et al. (Org.). Cultura,
educação, espaço, tempo. Fortaleza: Edições UFC, 2011.
PAZ, Ermelinda A. Pedagogia musical brasileira no século XX. Metodologia
e. Tendências. Brasília: Editora MusiMed, 2000.
PRANDI, Reginaldo. De africano a afro-brasileiro: etnia, identidade e
religião. Revista Usp, São Paulo, n. 46, p. 52-65, 2000.
SANTA ROSA, Amélia Martins Dias. A construção do musical como prática
artística interdisciplinar na educação musical. 2006. 185 p. Dissertação (Mestrado em Música) – Programa de Pós-graduação, Escola de Música,
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.
ROMANELLI, Guilherme Gabriel Ballande. Planejamento de aulas de
estágio. In: MATEIRO, Teresa; SOUZA, Jusamara (Org.). Práticas de
ensinar música. Porto Alegre: Sulina, 2009. p. 125-137.
SCHAFER, Raymond. O ouvido pensante. Tradução de Marisa Trench
de O. Fonterrada, Magda R.; Gomes da Silva, Maria Lúcia Pascoal; Revisão Técnica de Aguinaldo José Gonçalves. 2. ed. São Paulo: Editora
UNESP, 2011.
VANSINA, Jan. A tradição oral e sua metodologia. In. KI-ZERBO, J.
(Org.). História Geral da África I. Metodologia e pré-história da África. 2.
ed. rev. Brasília: UNESCO, 2010.
XAVIER, Maria Luisa M. Introduzindo a questão do planejamento:
globalização, interdisciplinaridade e integração curricular. In: XAVIER,
Maria Luisa M.; DALLA
ZEN, Maria Isabel (Org.). Planejamento em destaque: análises menos convencionais. Porto Alegre: Mediação, 2000. p. 5-26.

59

2ª PARTE – CIÊNCIAS HUAMANAS E SOCIAIS

60
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Introdução
Entre as discussões em pauta no ambiente acadêmico, está a
formação de professores da rede básica de ensino público, a qual tem
demonstrado limitações para construção do conhecimento junto aos
jovens estudantes. Então, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid)1, busca promover uma articulação entre o
ensino superior e o básico através de ações didáticas que integram os
licenciandos bolsistas ao espaço escolar. Logo, o subprojeto Pibid/Sociologia, além de contribuir na formação de futuros professores, ressignifica de forma qualitativa a disciplina de Sociologia no Ensino Médio.
O presente texto é resultado de observações e análises das aulas
desenvolvidas pelo Pibid/Sociologia-UFMT acerca do tema Religião e
Sociedade, na Escola Estadual André Avelino Ribeiro2, durante o terceiro
bimestre de 2015, com as turmas do 2º ano matutino. O projeto consistiu primeiramente do estudo de alguns textos de teóricos como Peter
1 O programa vinculado ao Ministério da Educação e agenciado pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) visa ao aperfeiçoamento e à valorização da formação de professores da educação básica. Concede bolsas a
estudantes de licenciaturas participantes de projetos desenvolvidos por Instituições
de Ensino Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública.
2 Escola situada em Cuiabá, na região da grande Morada da Serra. Integrante do
subprojeto Pibid/Sociologia-UFMT.
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Berger (2004); Anthony Giddens (2005); Clifford Geertz (1989); Christina Cunha (2014); Cristina Rocha e Manuel Vásquez (2014), Emerson Giumbelli (2008); Émile Durkhiem (2000); Michael Löwy (2006) e
Max Weber (1967). Durante este período, contamos com a orientação
dos professores Eliackim Lucena (Ms. Sociologia/UNEMAT) e João
Bosco (SEDUC/Superintendências de Diversidades Educacionais). O
grupo de bolsistas Pibid responsável pelo projeto definiu, no primeiro
momento, discutir a religião a partir do combate à intolerância religiosa,
observando a Lei Federal 11.635/2007, orientação também encontrada
nos livros didáticos.
Durante as reuniões de planejamento, foi definido que as teorias mais adequadas para trabalhar a temática da religião no Ensino
Médio na disciplina de Sociologia eram as análises dos seus teóricos
clássicos, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, pois todos eles
apontam, a partir de posicionamentos distintos, que as religiões são
instituições sociais, e o projeto tinha por objetivo compreender e interpretar o papel das práticas e instituições religiosas nas relações sociais,
culturais e políticas. Assim, as abordagens propostas no início do projeto, que acabaram indo de encontro a opiniões do senso comum sobre
religião, se tornaram inviáveis.
Giddens (2005) observa que estudar religião exige esforços importantes da imaginação sociológica, sendo relevante ter sensibilidade
com os ideais que inspiram uma convicção, sem deixar de estudá-la
com rigor. Para o autor, apesar das aspirações espirituais, as religiões
são promotoras de ações “mundanas”, como busca de fiéis e fundos
financeiros. Portanto, além de reconhecer as diversidades de crenças e
suas formas de conduta, mostra-se indispensável ao pesquisador investigá-la como fenômeno geral.
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A metodologia do projeto consistiu em discussões dos textos
de referência teórica; coleta de dados através de questionário sociocultural aplicado em sala de aula pela professora de Sociologia, Beatriz P.
Viana, com o objetivo de identificar o perfil dos jovens estudantes no
que tange à religião; aula dialogada baseada na teoria sobre religião em
Karl Marx, com utilização da música “Fátima”, da banda Capital Inicial;
aula dialogada baseada na teoria sobre religião em Émile Durkheim,
com exposição em slides; aula dialogada baseada na teoria sobre religião
em Weber, com exposição em slides e vídeos da série “Mundo Amish3”.
Todas as aulas tiveram a intervenção dos bolsistas Pibid, com supervisão da professora da disciplina. Cabe salientar que, antes das aplicações
das aulas, foram realizadas oficinas para avaliação e observações pelo
coordenador e sugestões dos demais bolsistas.
Após o período planejado para a aplicação das aulas do projeto,
foi promovido um debate no dia 14 de outubro de 2015, no salão de
eventos da Escola Estadual André Avelino Ribeiro, com os estudantes
dos 2ºs anos A, B C e D, momento em que cada turma representou um
dos autores e a última, a sociedade. O debate, mediado pela professora Beatriz P. Viana e bolsistas Pibid, consistiu de questionamentos
elaborados pelos estudantes sobre os conceitos de religião para Marx,
Durkheim e Weber, estudados durante o bimestre. Os grupos tiveram
1h para reflexão e elaboração de perguntas que foram feitas de um grupo ao outro, com suporte do texto Teorias sobre a religião, do sociólogo
Anthony Giddens, presente no livro Sociologia.

3 Os Amish são um grupo cristão, conhecidos por seu isolamento e costumes conservadores, com restrição ao uso de tecnologias em geral.
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Os jovens estudantes
O grupo de estudantes no qual se aplicou o projeto constituía-se de 130 sujeitos pertencentes a quatro turmas de 2º ano do Ensino
Médio matutino. A Escola Estadual André Avelino Ribeiro, localizada
na região norte da cidade de Cuiabá, no bairro CPA I, encontra-se afastada a poucos quilômetros do centro da capital, sendo composta por
estudantes de classe média-baixa e baixa, oriundos de diversos bairros
da região.
Em julho de 2015, foi aplicado a esse grupo de estudantes um
questionário sociocultural a fim de identificar o perfil dos sujeitos que
participariam do desenvolvimento do projeto “Religião e Sociedade”.
Foram 119 estudantes respondentes, com idades entre 14 e 18 anos;
59% do sexo feminino e 41% do masculino; 95% solteiros e 5% vivem
com companheiros; 38% se declararam evangélicos, 34% católicos, 26
% sem religião definida e 2% informaram pertencer a religiões de matriz africana. Porém, quanto à religião de seus familiares, 45% eram católicos, 40%, evangélicos, 6% preferiram não declarar, 5% acreditavam
em Deus, mas não praticavam religião, 4% eram espíritas/kardecistas.
O resultado dos questionários apontou que a maioria dos estudantes
eram evangélicos praticantes. A denominação religiosa não era objeto
de discussão nas aulas; tratava-se de mostrar a Sociologia como uma
ciência, que não pretende emitir juízo de valor acerca das religiões, mas
fazer uma reflexão sobre a religião presente na sociedade em diversos
contextos sociais e históricos.
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Karl Marx: religião como alienação e ideologia
Tratando-se de levar os clássicos da Sociologia para a sala de
aula, a fim de discutir o tema da religião, observou-se a relevância de
expor o pressuposto de Karl Marx em contraponto às análises de Weber e Durkheim. Marx não desenvolveu estudos específicos acerca da
religião na sociedade, todavia utilizou-se de pensamentos filosóficos
para analisar o fenômeno da religião.
Conforme explica Löwy (2007, p. 299), a célebre frase “religião
é o ópio do povo4”, comumente relacionada a Marx e marxistas, pode
ser encontrada em outros pensadores:
[...] Antes de qualquer coisa, as pessoas deveriam
enfatizar que esta afirmação não é de todo especificamente marxista. A mesma frase pode ser encontrada, em diversos contextos, nos escritos de
Immanuel Kant, J. G. Herder, Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Moses Hess e Heinrich Heine.
Por exemplo, em seu ensaio sobre Ludwig Börne
(1840), Heine já a usava – de uma maneira positiva
(embora irônica): ‘Bem-vinda seja uma religião que
derrama no amargo cálice da sofredora espécie humana algumas doces, soníferas gotas de ópio espiritual, algumas gotas de amor, esperança e crença’
(LÖWY, 2007, p. 299).

Ludwing Feuerbach pensava a religião como uma construção
humana criada durante o seu desenvolvimento cultural, com valores e
ideais a serem seguidos. Ele utilizava o termo alienação para se referir ao
controle de deuses e instituições religiosas. Pensando além da referência de Feurbach, Marx compreende que o homem está em uma reali-

4 No sentido lenitivo, que abranda, acalma e traz consolo.
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dade de exploração e opressão, logo necessita de meios para esquecer
esses problemas, e a religião tem nisso papel fundamental.
A religião é o suspiro do ser oprimido, o íntimo de um mundo
sem coração e a alma de situações sem alma. É o ópio do povo. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o
protesto contra a miséria real. O banimento da religião como felicidade
ilusória dos homens é a exigência de sua felicidade real. O apelo para
que abandonem as ilusões a respeito de suas condições é o apelo para
abandonarem uma condição que precisa de ilusões (MARX, 2001, p.
45-46).
Na obra Ideologia Alemã (1845), em parceria com Friedrich Engels, Marx passa a compreender a religião como uma ideologia, uma
falsa consciência legitimadora das relações de dominação de classe, ou
seja, a religião como realidade social e histórica. Após esses escritos, o
autor pouco se ateve às questões ideológicas e culturais presentes na
religião. Löwy (2007) observa que, em O Capital, Marx faz referências à
relação do protestantismo com a acumulação primitiva do capital. Ainda nos esboços5 de seus Manuscritos Econômicos Filosóficos, meio século
antes da investigação de Weber, Marx já fazia relação entre protestantismo e capitalismo. Metaforicamente, pontuava o capitalismo como uma
“religião da vida diária”.
Utilizando a letra da música Fátima6, da banda brasiliense Capital Inicial, e referências da teoria marxiana, a primeira aula do projeto
(Anexo 1) foi planejada a fim de discutir com os estudantes questões
como “religião é o ópio do povo”, alienação e religião, máscara social
do capitalismo, refletindo, deste modo, o fato de que o mundo religioso
5 Os Grundrisse foram publicados pela primeira vez somente em 1940.
6 A letra da música encontra-se no plano de aula, anexo a este artigo.

66

não é abstrato, e, sim, resultado das relações sociais entre os indivíduos
e que as religiões exercem um caráter mágico na sua vida, tão imersos
na racionalidade da vida moderna.
A crítica de Marx à religião sustenta que a mesma encobre os
conflitos sociais ao posicionar essas questões apenas como “desígnios
de Deus”, ou seja, naturaliza as mazelas da sociedade, se satisfaz com
ideias ao invés de fazer o homem conhecer a realidade. É o que autor
pontua como “máscara da realidade social”. Na imagem abaixo, vê-se
uma das bolsistas do Programa expondo o conteúdo planejado,
Figura 1 – Bolsista Pibid/Sociologia – UFMT em aula expositiva sobre
religião em Karl Marx.

Fonte: Abenízia Auxiliadora. 09 set. 2015

O fenômeno da religião para Durkheim
Segundo Durkheim (2000), a religião é a primeira forma de
ordenamento racional do mundo. É a partir dela que se classifica e
diferencia o certo do errado, ou o sagrado do profano. As religiões
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também desempenharam um papel de integração social durante todo
o processo histórico da sociedade. Na obra As formas elementares da vida
religiosa7, o autor explica o fenômeno religioso na perspectiva da coesão
social, colocando a religião como um sistema de forças, isto é, como
uma representação coletiva que impulsiona as ações no campo religioso. Neste aspecto, a separação entre sagrado e profano age como força
moral.
As coisas sagradas são aquelas isoladas e protegidas pela proibição; as coisas profanas são aquelas às quais essas proibições se aplicam
e que devem ficar distantes das primeiras. As crenças religiosas são representações que expressam a natureza das coisas sagradas e as relações
que essas implicam umas às outras ou entre elas e as coisas profanas.
E, enfim, os ritos são regras de comportamento que determinam como
o homem deve se comportar com as coisas sagradas (DURKHEIM,
2000, p. 56).
Émile Durkheim estudou as religiões a fim de compreender
as articulações entre rituais e símbolos que criam entre os indivíduos
afinidades sentimentais, a base de classificações e representações
coletivas. Nesse sentido, as cerimônias religiosas têm a função social de
manter a coletividade em movimento entre os indivíduos criando elos
e multiplicando a interação entre eles. Essas ações de reciprocidade fazem o conteúdo da consciência se transformar. Por exemplo, todas as
religiões têm crenças particulares, porém todas possuem elementos em
comum. Segundo Durkheim (2000), não existem religiões falsas e todas
elas contribuem de alguma maneira na condição da existência humana.
Apesar de se constituírem “mais complexas” e “menos complexas” no

7 A primeira publicação do livro pelo autor foi em 1912.
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âmbito das ideias, o autor afirma que não há como classificá-las em
gênero, ou seja, não deixam de ser religião:
[...] Todas são igualmente religiões, assim como todos os seres vivos são igualmente vivos, desde os
mais humildes plastídios até o homem. Portanto,
se nos dirigimos às religiões primitivas, não é com
a intenção de depreciar a religião em geral, pois
aquelas religiões não são menos respeitáveis que
as outras. Elas respondem às mesmas necessidades, desempenham o mesmo papel, dependem das
mesmas causas; portanto, elas podem servir para
manifestar igualmente bem a natureza da vida religiosa e, por conseguinte, para resolver o problema
que desejamos tratar (DURKHEIM, 2000, p. 206).

A perspectiva de Durkheim compreende na religião uma função social, de ordenamento e solidariedade. Para chegar a essas conclusões, o autor estudou religiões primitivas8, nas quais a coesão social se
dava a partir da convivência religiosa. Nesse sentido, uma das principais
funções da religião era de natureza moral, a fim de manter a coesão
social, ou seja, a união de seus membros, garantindo a estabilidade da
sociedade por meio de relações harmônicas. Desse modo, a religião
consiste de experiências coletivas.
Trabalhar a religião em sala de aula a partir da teoria de
Durkheim foi fundamental para introduzir um novo conceito sobre o
assunto, sem atingir concepções pessoais dos estudantes. Cabe ressaltar que a experiência levou recortes dos principais conceitos do autor
a respeito do tema, pois sua obra é densa e o conteúdo foi transposto
para a demanda do Ensino Médio.

8 Religiões de crenças e práticas de povos tradicionais, culturas pré-letradas que não
estão inseridas em contextos urbanos e tecnológicos.
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A segunda aula (Anexo 2) ministrada pelo projeto foi dialogada
com os estudantes através do aporte de slides para exposição do conteúdo. Foram pontuados a biografia do autor, seu interesse pelo estudo
do tema e os principais conceitos a respeito da religião abordados por
Durkheim na obra As formas elementares da vida religiosa. Além disso, para
ilustrar o que o autor afirma como “comum a todos os cultos religiosos”, foram apresentadas várias imagens de denominações religiosas,
apontando que todas possuem hierarquias, com líderes geralmente
mais velhos, por serem portadores de maior conhecimento. Na imagem abaixo, vê-se um dos bolsistas do Programa ministrando a aula.
Figura 2 – Bolsistas Pibid/Sociologia –UFMT em aula expositiva sobre
religião em Émile Durkheim.

Fonte: Jaqueline Pereira. 16 set. 2015

Max Weber: a religião como ética
Segundo Weber (apud Cohn, 2003), os indivíduos são responsáveis pela construção da própria realidade, pois são capazes de atribuir
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sentidos e significados as suas ações. Essa realidade significada se divide em várias esferas, como a econômica, política, cultura, religiosa,
entre outras. Para o autor, a religião é entendida como um “sistema”
de signos criados pelo homem que o orienta segundo os seus valores
éticos para determinadas ações, tanto individualmente quanto coletivamente. O objetivo central nas análises de Weber sobre o tema está na
relação da religião com as práticas econômicas. Seus estudos abordam
religiões do oriente, como hinduísmo, confucionismo e taoísmo, além
das ocidentais de variação judaico-cristã.
Estes estudos sobre religião buscam relacionar a “ética” de uma
religião às práticas econômicas de uma sociedade. Nas análises sobre as
religiões orientais, Weber (apud COHN 2003) constata que “[...] elas se
distinguiam socialmente, conforme as suas camadas sociais de origem,
e o tipo de salvação que ofereciam aos seus adeptos”. A primeira forma
de distinção da religião se manifestaria, segundo o autor, pela rejeição
de uma “religiosidade de salvação”, constituindo-se de crenças populares de salvação por camadas mais elevadas da sociedade, conduzindo
a seitas socialmente estratificadas, como no caso da Índia. A segunda
forma de distinção se daria pela oferta de várias formas de salvação
pela mesma religião, conforme a camada social, na qual os estágios de
espiritualidade se dariam pelo nível social com base no estilo de vida,
mais ou menos rico.
Um aspecto relevante nas religiões orientais é sua transcendência mística em relação às ações mundanas. O transcendental, supremo,
extraterreno, passa a ser também maior que a própria razão humana.
Logo, os homens acabam por buscar, na gnose e meditação, o aprofundamento na espiritualidade “fora” do mundo, observando-se, no
oriente, um aspecto mais ou menos geral de desvalorização das ques-
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tões mundanas, alto misticismo e grande valoração da busca espiritual
em detrimento da razão voltada para as questões do mundo material
ou físico.
Em estudo comparativo, Weber (apud COHN, 2003) destaca
a “ética” do confucionismo em relação com a puritana. Na ética puritana, o autor observa uma alta racionalização e uma grande desmistificação das práticas religiosas, levando a uma tensão entre o mundo e
a religião. Na “ética” do confucionismo, existe uma elevada orientação
para aceitação do mundo, abrandando a tensão entre mundo e religião.
Essas duas posturas éticas levaram a duas racionalizações diferentes: a
“adaptação racional ao mundo”, por parte do confucionismo, e a “dominação racional do mundo”, pelos puritanos. Entre duas concepções
de ação racional com significados tão diferentes, é possível compreender a relação que Weber faz entre a “ética puritana e o espírito do capitalismo” para entender o quanto essa ética de dominação do mundo
influencia as ações dos indivíduos.
Max Weber busca explicar como as ações humanas são baseadas em valores e dogmas presentes nas religiões. Em sua importante
obra, A ética protestante e o espírito do capitalismo9, o autor faz uma explicação densa sobre a influência das religiões reformadas, sobretudo o
puritanismo a partir de Calvino, para o desenvolvimento do capitalismo como conhecemos hoje. Na introdução dessa obra, ele ressalta
alguns aspectos do próprio desenvolvimento capitalista no ocidente,
que dentre muitos aspectos, como os culturais, filosóficos, tecnológicos
etc., não ocorreram em outro lugar do mundo, e essas características
convergiram na Europa para o desenvolvimento mais racional do capitalismo no ocidente. Weber (1967) traz uma exemplificação célebre
9 A primeira publicação do livro pelo autor foi em 1905.
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sobre o “espírito do capitalismo”, no discurso de Abraham Lincoln10
que resume a racionalidade do tempo e da melhor utilização da produção da riqueza, ao afirmar “tempo é dinheiro”.
Segundo as análises de Weber (1967) sobre a ética protestante,
o gasto excessivo da riqueza e o ócio são considerados más condutas
e um sinal de perdição da salvação. No entanto, o trabalho dignifica
o indivíduo perante Deus, valor esse que vai de encontro à ética do
catolicismo que acredita que o trabalho deve apenas suprir as necessidades de sobrevivência na terra, pois o mesmo não possui relação com
a elevação espiritual e a salvação. A busca da salvação nas práticas do
trabalho também incentivava o distanciamento da busca dos “prazeres
da carne”. Segundo o autor, as ideias de que o enriquecimento com
base no trabalho e a virtude das ações ascética voltadas para controle
do corpo e renúncia do mundo, somadas ao próprio modo capitalista
de busca de riquezas, determinaram em grande medida o capitalismo
que se desenvolveu a partir do ocidente.
A conclusão de Weber expõe que o desenvolvimento e consolidação do capitalismo na sociedade ocidental estiveram diretamente
relacionados aos dogmas religiosos do protestantismo e que a religião,
deste modo, está no âmbito da cultura e agrega significados e valores
nas ações dos indivíduos. Na imagem abaixo, vê-se uma das bolsistas
do Programa ministrando a aula sobre o assunto.

10 Presidente dos Estados Unidos de 1861 a 1865.
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Figura 3 – Bolsista Pibid/Sociologia-UFMT em aula expositiva sobre
Religião em Max Weber.

Fonte: Jaqueline Pereira. 23 set. 2015

A terceira e última aula do projeto (Anexo 3) teve como aporte
metodológico o vídeo da série “Mundo Amish – rompendo as regras”11,
utilizado para discutir a teoria de Weber acerca da religião como ética e
preponderante para entender a ação dos indivíduos naquela comunidade, esclarecendo aos estudantes que a comunidade Amish de princípios
religiosos impunha regras aos seus membros, ao mesmo tempo em que
alguns deles tinham percepções individuais do mundo externo. Além
disso, como aula de encerramento, o vídeo pôde ser relacionado às
outras teorias já trabalhadas, expondo que a religião poderia ser ali uma
alienação, conforme propõe Marx, ou ainda tendo uma função social,
no sentido moral dado por Durkheim, construindo uma convivência
harmônica entres os sujeitos Amish.
Considerações finais
O primeiro desafio da constituição do projeto “Religião e Sociedade” foi descolar a discussão desse tema de abordagens que apenas
11 O link para acesso ao vídeo encontra-se no plano de aula anexo a este artigo.
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visavam explicar as características de determinadas denominações religiões e suas práticas, comumente abordado em sala de aula, conforme
observou a professora Beatriz P. Viana durante as reuniões do Pibid/
Sociologia-UFMT.
Após as exposições dos conteúdos, ficou evidente a proximidade da temática com a realidade dos estudantes; portanto, causaram
questionamentos, interesses e curiosidades por parte deles, vista a carência do debate religioso no âmbito sociológico. A utilização das teorias facilitou o desenvolvimento das aulas, encaminhando os debates
para perspectivas da diversidade, sem abandonar o conteúdo proposto,
fato evidenciado durante o debate entre as turmas. Os resultados foram
satisfatórios, pois a partir da aceitação positiva dos estudantes foi possível identificar que seus posicionamentos, apesar das diferenças, convergiam para a ideia do respeito às crenças, ou mesmo àqueles que não
creem. Além disso, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer
o conteúdo em aulas dialogadas, participativas, com uso de música e
vídeo, na relação de construção de conhecimento e não apenas de ensinamento.
Na primeira aula sobre a temática “religião, ópio do povo”,
houve uma participação tímida dos estudantes, alguns questionando
os conceitos de Karl Marx. Entretanto, após a apresentação da música
“Fátima”, os mesmo se mostraram mais interessados na discussão, apesar de alguns ainda permanecerem em silêncio, sem participação. Já na
aula “a religião na perspectiva de Émile Durkheim”, houve participação efetiva dos 2ºs anos e, através dos exercícios, foi possível identificar
que os estudantes assimilaram os conceitos de mito, sagrado e profano
e fatos sociais. No final dessa aula junto ao 2º ano D, os estudantes propuseram um debate entre os clássicos da Sociologia e a sociedade, um
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“torneio interclasses” (debate entre os 2º A, B, C e D), que foi realizado
ao final de todas as aulas do projeto.
Nas duas últimas aulas, na abordagem sobre “a religião na perspectiva de Max Weber”, os estudantes já estavam bem mais à vontade
para tratar do tema e questionar, conforme a teoria proposta, a importância da religião na construção da sociedade capitalista.
A realização do debate para finalizar o projeto teve auxílio de
professores de outras disciplinas que disponibilizaram duas aulas para
sua conclusão. O debate foi estruturado a fim de que cada turma de 2º
ano fosse responsável por um clássico da Sociologia e defendesse a visão da religião dentro da perspectiva sociológica do seu autor. Apenas o
2º ano B foi responsável por representar o ponto de vista da sociedade.
Entre perguntas e respostas, identificaram-se os conceitos estudados
e, indo além, desnaturalizando a ideia de que “religião não se discute”.
Na imagem abaixo, veem-se alunos de todas as turmas envolvidas se
preparando para o debate.
Figura 4 – Debate entre os 2ºs anos A,B,C e D.

Fonte: Jaqueline Pereira. 14 out. 2015
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O projeto “Religião e Sociedade” oportunizou a construção de
saberes, conhecimentos e referências no decorrer das aulas. Portanto,
mesmo a escola se constituindo de heterogeneidades, foi possível promover uma discussão democrática com aporte teórico sobre um tema
em constante tensão como é o caso da religião.
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ANEXO 1
Plano de Aula – Aula 1

1. Identificação
Escola Estadual André Avelino Ribeiro.
Turma: 2° ano do Ensino Médio.
Turno: Matutino.
Professora: Beatriz P. Viana.
Bolsista: Viviane Motta.
Tema: Religião e Sociedade.
Subtema: “Religião ópio do povo”.
Carga Horária: 50 minutos.
2. Objetivos
Compreender os elementos textuais presentes na música “Fátima”,
descobrindo que há sentidos diferentes, sendo discussão social, histórica e religiosa, levando o aluno à prática reflexiva sobre a sociedade e suas reproduções sociais.

3. Objetivos específicos:
Refletir sobre o fato de que o mundo religioso não é abstrato, e, sim,
resultado das relações sociais entre os indivíduos;
Reconhecer que as religiões exercem um caráter mágico, capaz de
resgatar a possibilidade de expressão, ausente na vida moderna;
Analisar a letra da música, interpretando o que o artista quis dizer
sobre as diferenças culturais e religiosas, retirando informações ofe79

recidas pela música.

4. Conteúdo
Religião;
Karl Marx;
Alienação.
5. Procedimentos Metodológicos
Exposição dialogada.
Debater as ideias centrais de cada uma das estrofes da música.
Realizar audição e análise da letra da música “Fátima”.
Descrever a introdução, desenvolvimento e conclusão da música, identificando o narrador;
Identificar, oralmente, qual é o significado das palavras desconhecidas
pelos estudantes presente na letra da música.
Os temas a serem explorados na música serão relacionados a Karl Marx:
“A religião é o ópio do povo”
O que é alienação?
Máscara social do capitalismo?
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Fátima
“Vocês esperam uma intervenção divina”
Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês
Vocês se perdem no meio de tanto medo
De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender
E vocês armam seus esquemas ilusórios
Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez
Mas acontece que tudo tem começo
Se começa, um dia acaba, eu tenho pena de vocês
E as ameaças de ataque nuclear
Bombas de nêutrons não foi Deus que
Alguém, alguém um dia vai se vingar
Vocês são vermes, pensam que são reis
Não quero ser como vocês
Eu não preciso mais
Eu já sei o que eu tenho que saber
E agora tanto faz
Três crianças sem dinheiro e sem moral
Não ouviram a voz suave que era uma lágrima
E se esqueceram de avisar pra todo mundo
Ela talvez tivesse um nome e era: Fátima
E de repente o vinho virou água
E a ferida não cicatrizou
E o limpo se sujou
E no terceiro dia ninguém ressuscitou
Composição: Fl / Renato Russo
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6. Recursos
Quadro
Música
Livro didático

7. Referências
ARAÚJO, Silvia Maria; BRIDI Maria Aparecida; MOTIM, Benilde
Lenzi.
Sociologia. São Paulo: Scipione, 2013.
LÖWY, M. Marxismo e religião: ópio do povo? In: BORON, A. A.;
AMADEO, J.; GONZALEZ, S. A teoria marxista hoje. Problemas e
perspectivas. Buenos Aires: CLACSO, 2007.
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ANEXO 2
Plano de Aula – Aula 2
1. Identificação
Escola Estadual André Avelino Ribeiro.
Turma: 2° Ano do Ensino Médio.
Turno: Matutino.
Professora : Beatriz P. Viana.
Bolsista: Abenizia Auxiliadora de Barros; Ligia Viana.
Tema: Religião e Sociedade.
Subtema: A religião na perspectiva de Émile Durkheim.
Carga Horária: 50 minutos.
2. Objetivos
Identificar a religião como uma instituição social.
Reconhecer a religião como um sistema de crenças e práticas que une
os indivíduos e mantém a coesão social.
Distinguir sagrado e profano.
Refletir sobre a importância da religião na vida dos seres humanos.

3. Desenvolvimento da Aula
Apresentar em slides os principais conceitos de Émile Durkheim sobre
As formas elementares da vida religiosa e suas funções sociais.
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4. Conteúdo
Instituição Social
Coesão Social
Ritos
Sagrado e Profano.
5. Procedimentos Metodológicos
Diálogo com os alunos
Data show
Livro didático

6. Bibliografia
ARAÚJO, Silvia Maria; BRIDI Maria Aparecida; MOTIM, Benilde
Lenzi. Sociologia. São Paulo: Scipione, 2013.
DURKHIEM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. Tradução
Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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ANEXO 3
Plano de Aula – Aula 3
1. Identificação
Escola André Avelino Ribeiro.
Turma: 2° Ano do Ensino Médio.
Turno: Matutino.
Professora: Beatriz P. Viana.
Bolsista: Widylhermes Bezerra Araujo.
Tema: Religião e Sociedade.
Subtema: A religião na perspectiva de Max Weber.
Carga Horária: ´100 minutos.

2.Objetivos
Identificar a religião como uma dimensão social depositária de significados culturais;
Reconhecer que nas sociedades tradicionais a religião e as crenças eram
temas centrais, enquanto na sociedade moderna há uma crescente racionalização.
Compreender como a ética protestante contribuiu para a consolidação e avanço do capitalismo, e como o sistema capitalista, por sua vez,
aproveitou-se do protestantismo para sua expansão – acúmulo de bens
materiais e trabalho.
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3. Desenvolvimento da Aula
Apresentar a religião na perspectiva de Max Weber, aproximando-a da
vida cotidiana do aluno, com uma exemplificação da obra “Ética protestante e o espírito do capitalismo”, através do vídeo Mundo Amish.
4. Conteúdo
Ética Protestante
Ação Social
Tipo ideal
Religião e Sociedade
5. Recurso Didático
Diálogo com os alunos
Quadro
Vídeo: “Mundo Amish - Rompendo Regras”, ep. 1 parte 2. Duração 15 min.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_sAnVElU3rg>

6. Bibliografia
ARAÚJO, Silvia Maria; BRIDI Maria Aparecida; MOTIM, Benilde
Lenzi. Sociologia. São Paulo: Scipione, 2013.
QUINTANEIRO Tania; BARBOSA Maria Ligia de Oliveira; GARDÊNIA de Oliveira Márcia. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e
Weber. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2. ed.
São Paulo: Pioneira - Universidade de Brasília, 1981.
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Cultura, Mundialização e a Diversidade Cultural:
Relato de Experiência1
Alexandre Cesar Amorim Barros
Yan Rocha
Maria Teixeira
Sizernandes Freire de Oliveira
Francisco Xavier Freire Rodrigues

Introdução
Com este texto, propõe-se descrever o projeto sobre Cultura,
Mundialização e a Diversidade Cultural: Relato de Experiência, realizado pelos
bolsistas do Pibid/Sociologia/UFMT, na Escola Estadual Presidente
Médici, situada em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, localizada no
Bairro Araés, próximo à região central da cidade. Devido a sua localização, esta escola, além de atender o público em idade escolar de seus
arredores, recebe também estudantes de diversas localidades do município e de cidades vizinhas.
O trabalho consiste no projeto “Cultura e suas transformações”, desenvolvido pelos bolsistas do Pibid/Sociologia/UFMT, no
ano de 2015, pautado em estudo de textos, fichamentos e seminários,
em encontros realizados pelos bolsistas, juntamente com o professor
supervisor, docente da Escola Presidente Médici, e contou também
com o apoio do professor da UFMT, colaborador do Pibid.

1 Este trabalho sobre “Cultura, Mundialização e a Diversidade Cultural” foi apresentado oralmente, ainda em fase de desenvolvimento, na VI Semana Acadêmica/
VII Seminário Integrador do Pibid/V Seminário Tutoria UFMT/2015, evento que
ocorreu nos dias 27, 28 e 29/10/2015, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais
da Universidade Federal de Mato Grosso.
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Os encontros ocorreram na sala 50 do Pibid/Sociologia, na
Universidade Federal de Mato Grosso; foram debatidas novas formas
e dinâmicas de apresentar o conteúdo, seja em forma de aulas, seja de
oficinas, sempre com a proposta de permitir que o estudante exponha
sua opinião e reflita sobre o conteúdo apresentado, trazendo-o para o
mais próximo possível da sua realidade.
O objetivo a que se propõe esse projeto é proporcionar aos
estudantes da rede básica de ensino a compreensão, a conscientização,
a problematização, e consequentemente, a construção de novas linhas
de pensamento no que diz respeito à cultura e suas transformações,
envolvendo não apenas os aspectos culturais, as práticas culturais, mas
também os ambientes econômico e político, envolvendo ainda os sistemas de comunicação que modificam a nossa convivência em sociedade,
transformando o espaço e o tempo, fazendo a reintegração à cultura
moderna, enfatizando principalmente as práticas sociais cotidianas.
Os objetivos propostos neste projeto se pautam em: estudar e
refletir sobre a diversidade cultural no Brasil e em Mato Grosso; identificar e debater sobre elementos da diversidade cultural; elaborar material paradidático para os estudantes e slides como recursos para apresentação do projeto na Escola.
Em busca de alcançar os objetivos propostos, a maior preocupação foi a organização dos procedimentos metodológicos a serem
utilizados na intervenção em sala de aula, junto aos alunos na escola.
Optou-se, assim, por intervenções em forma de oficina-aula, na sala de
vídeo da escola, com distribuição de zine contendo conceitos, reflexões
e questões pertinentes ao tema do projeto “Cultura e suas Transformações”; apresentação de vídeos; slides; exposição oral de conteúdo e diálogo com os estudantes, realizados pelos bolsistas do Pibid/Sociologia,
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com a supervisão e apoio do professor de sociologia, da rede estadual
de educação lotado na Escola Presidente Médici.
A metodologia e materiais utilizados para a elaboração deste
projeto foram: leitura de textos da área de Ciências Sociais, selecionados/indicados pelo professor de apoio, colaborador do projeto, tanto
em reuniões como por redes sociais; reuniões da equipe do Pibid para
discussão da bibliografia e planejamento da execução das atividades;
sistematização do resultado final do projeto; elaboração de roteiros de
apresentação, plano de aula (anexo 01), slides (Anexo 02), folheto distribuído aos estudantes (Anexo 03); registro fotográfico e descritivo
das atividades.
O folheto distribuído aos estudantes é um material impresso
que apresenta de modo sucinto os conceitos sobre cultura, etnocentrismo, aculturação, contracultura, multiculturalismo, diversidade cultural e
relativismo cultural, trazendo também o referencial teórico de cada um
dos conceitos, para que os estudantes possam pesquisar e se aprofundar no conteúdo, conforme for de seu interesse.
A base teórica deste projeto foi composta pela leitura das seguintes obras:
O capítulo 2, Cultura e Sociedade, do livro Sociologia (2005), de Anthony Giddens, no qual o autor discorre sobre o conceito de cultura e
também sobre os valores e normas, que, em sua ótica, são ideias abstratas que dão sentidos e fornecem direção aos humanos ao interagirem
com o mundo social.
Mundialização e cultura (2007), no qual Renato Ortiz discorre sobre as transformações recentes, entre as quais a cultura globalizada,
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considerando elementos como a economia e a política, limitando-os à
dimensão da vida social, destacando a cultura de consumo.
Diversidade Cultural – da proteção à promoção, organizado por José
Marcio Barros, fazendo um recorte sobre Diversidade Cultural e Desenvolvimento Humano (2007), nos quais os autores buscam fortalecer a conscientização e a importância de defender a diversidade cultural que permeia a educação, as artes e o desenvolvimento humano.
No livro O que é etnocentrismo (1988), de Everardo P. Guimarães
Rocha, o autor discorre sobre o tema etnocentrismo, pelo qual a percepção da diferença gera choque ou ameaça, ferindo uma identidade
cultural, e ressalta a importância de relativizar os costumes, as culturas,
deixando de lado a visão preconceituosa, aprendendo ver o outro somente como diferente, sem transformar a diferença em hierarquia.
A execução do projeto foi organizada em três aulas expositivas
dialogadas (oficinas aulas), de 50 minutos cada, na Sala de vídeo da Escola Presidente Médici, utilizando-se as obras acima relacionadas como
textos base para sua preparação, que foram divididas em:
Primeira aula - 26/10/2015 – O Que e Etnocentrismo, de Everardo
Rocha.
Segunda aula - 27/10/2015 – Mundialização e cultura, de Renato Ortiz, e o II capítulo (Cultura e Sociedade) do livro (Sociologia), de Anthony Giddens.
Terceira aula - 28/10/2015 - Diversidade Cultural – Da proteção à
promoção, livro organizado por José M. Barros,
Os estudantes, na sua maioria, mostraram-se bastante interessados nos temas propostos, embora alguns, durante a apresentação,
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tenham se envolvido em conversas paralelas, fato normal segundo o
professor de Sociologia da escola, devido ao grande número de alunos
presentes, cerca de 70, pertencentes a três turmas de 2º ano, do ensino
médio.

Cultura e o mundo social
A Cultura é parte do que somos e responsável por aquilo que
vemos e pela forma como entendemos o mundo em que existimos, de
modo que interfere em como nos apresentamos aos outros indivíduos
e como assimilamos a imagem dos demais integrantes de nossa sociedade, conforme expôs Giddens (2005), em seu livro Sociologia. Entende-se que essa cultura que constituímos se manifesta em nossa aparência,
na forma como nos vestimos e até em nossas refeições diárias (na culinária que adotamos como usual).
A cultura está em constante processo de modelagem, já que
ela não é estática, mas dinâmica. Ao adotarmos costumes, valores ou
mesmo símbolos diferentes, modificamos, por exemplo, hábitos culturalmente construídos, de modo que os parâmetros culturais que
absorvemos de nossa família se alteram tanto no decorrer de nossa
convivência social que dificilmente serão exatamente os mesmos que
transmitiremos aos nossos filhos.
Ao discorrer sobre Cultura, Anthony Giddens (2005) fala do estreitamento existente entre sociedade e cultura, embora com frequência
sejam discutidas separadamente, e do modo como as mudanças sociais
ocorridas afetam o desenvolvimento cultural humano. Ao conceituar
cultura, Giddens afirma que:
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Quando os sociólogos se referem à cultura, estão
preocupados com aqueles aspectos da sociedade
humana que são antes apreendidos que herdados.
Esses elementos culturais são compartilhados por
membros da sociedade e tornam possível a cooperação e a comunicação. Formam o contexto comum em que os indivíduos numa sociedade vivem
as suas vidas. A cultura de uma sociedade engloba
tanto os aspectos intangíveis – as crenças, as ideias
e os valores que formam o conteúdo da cultura
– como também aspectos tangíveis – os objetos,
os símbolos ou a tecnologia que representam esse
conteúdo (GIDDENS, 2005, p. 38).

Sobre os valores e normas tidas como fundamentais em todas
as culturas, Giddens (2005) diz que “são as ideias que definem o que é
considerado importante, valido e desejável”. As normas variam entre
as diversas sociedades, pois naquelas em que o valor cultural dado ao
conhecimento é importante, normas culturais estimulam os estudantes
a dispensarem maior atenção ao estudo e políticas sociais e culturais
apoiariam os pais a fazerem sacrifício para a educação dos filhos (GIDDENS, 2005, p. 39)
Assim como as normas, os valores também se diferenciam dependendo de cultura de cada sociedade, ou até dentro de uma mesma
sociedade ou comunidade; como exemplo, podem-se citar as preferências religiosas, ou a preferência pelo progresso e pela ciência. Nas análises de Giddens (2005 p. 39), “não são apenas as crenças culturais que
diferem através das culturas. A diversidade das práticas e do comportamento humano é também notável”.
Os valores culturais e as normas estão em constante mudança
através do tempo, rompendo com alguns costumes e tradições, comuns
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em um determinado período, mas que se tornam ultrapassados com a
dinâmica da vida.

Transformações que levaram à mundialização da cultura
A produção de bens de consumo se tornou flexível, quando
foram introduzidos na década de 1970, processo de automação e inovações na organização do trabalho, responsáveis pela redução de tempo de produção e do tempo de consumo. Essas transformações levam
à mundialização da cultura, analisada pelo sociólogo brasileiro Renato
Ortiz, como um acontecimento histórico, no qual as formações nacionais rompem com as realidades locais e as tradições regionais.
A cultura que ganha formas de fenômeno mundializado transforma a tradição, retirando dela o papel legitimador das práticas de
mundo tradicional. A cultura se torna flexível.
Renato Ortiz (2007), em sua obra Mundialização e Cultura, diz
que a noção do foco cultural é uma das formas de considerar a centralidade das culturas – civilizações. No capítulo III do seu livro, no qual
fala sobre Cultura e Modernidade – mundo, o autor faz uma digressão
sobre difusão e aculturação, objetivando argumentar que o pensamento
antropológico se fundamenta em duas premissas metodológicas: centralidade e oposição entre interno e externo; desta forma, tenta organizar seu pensamento a partir de um caso concreto: a alimentação.
Ponderando sobre a modernidade, diz que os hábitos alimentares se
moldam no espaço e que a modernidade é o contrário de fixidez, ela
é mobilidade. Com o surgimento de novas técnicas, com a industrialização e com a tecnologia, surge também a internacionalização dos
comportamentos alimentares (ORTIZ, 2007).
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Esta nova configuração da cultura transnacionalizada, por ultrapassar fronteiras, aproxima grupos distantes geograficamente, mas
também aprofunda distâncias sociais pela desigualdade no acesso a
bens materiais e simbólicos. São múltiplos os processos socioculturais
que atravessam territórios e oceanos, mesclando culturas. Modos de
ser, agir, sentir, pensar e imaginar já não se encontram distante, provocando um “etnocentrismo às avessas”, conforme diz o sociólogo
Renato Ortiz (2007).
O processo de transculturação tem criado novas configurações
com elementos de várias culturas, mantendo aspectos locais, tribais, regionais e nacionais, ou seja, provoca a ocidentalização, a orientalização,
a africanização, e a indigenização.
Nossa sociedade sofre as consequências de um modo de vida
em que persiste um desenvolvimento desigual, em que tudo é comercializado, em que a técnica domina as energias naturais, submetendo o
ser humano à lógica determinista das máquinas no trabalho, nas famílias, nos bancos, nos edifícios, na infraestrutura da vida urbana.

Diversidade cultural
O texto sobre Diversidade Cultural e Desenvolvimento Humano traz a
discussão em torno destes temas de forma mais sistematizada. Márcio
Antonio Salvato especifica que: “Cultura é entendida também como
nível de instituições e normas legais ou apenas sociais” (SALVATO,
2008, p.76).
Nos relatórios de desenvolvimento humano da Organização
das Nações Unidas (ONU), a partir da década de 1990 se começou a
perceber que desenvolvimento é muito mais que a esfera econômica e
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estes debates foram influenciados pela relação com a diversidade cultural, incluindo a dimensão humana. No conceito de desenvolvimento
econômico, conforme discorre Salvato (2008), percebeu-se a necessidade de levar em conta as escolhas dos indivíduos, sejam quais forem.
No início da década de 1990, um representante da ONU, o economista
paquistanês Mahbub Ul Haq, fez relatórios sobre desenvolvimento humano buscando desenvolver um conceito que saísse do aspecto apenas
econômico, mostrando que: “o paradigma do desenvolvimento humano tem quatro componentes essenciais: equidade; sustentabilidade;
produtividade e empoderamento” (SALVATO, 2008, p. 77).
Equidade – seria uma igualdade de oportunidades, vista em
todo seu aspecto de ir e vir, de liberdade, política ou social. Um exemplo que pode ser citado, na tentativa de igualar as oportunidades, são as
cotas destinadas às pessoas de baixa renda, afrodescendentes e indígenas nas universidades brasileiras.
Sustentabilidade – sustentar todas as formas de capital (não
apenas o financeiro), mas o humano, o físico, o ambiental, incluindo
também a sustentabilidade educacional. Fala sobre o nível médio de
anos de estudo de um brasileiro, que é inferior, comparando-se com
países como Argentina, Chile e México, e diz que neste sentido o Brasil
teve um avanço na última década.
No Brasil, a educação é apontada como um dos fatores que colaborou para melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
a partir da década de 1990. Trazendo um exemplo sobre sustentabilidade, o autor discorre sobre o reconhecimento de apenas uma língua
no país, sendo que, sabidamente, existem no território brasileiro vários
povos, de várias línguas, apontando que aceitar essa diversidade faz
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parte da sustentabilidade no seu aspecto de desenvolvimento humano
(SALVATO, 2008, p.78).
Produtividade – reconhecer não apenas o conceito econômico,
mas que “crescimento econômico é apenas uma das possibilidades de
produtividade, apenas um dos subconjuntos do desenvolvimento humano, parte importante, mas que não compõe toda a estrutura” (SALVATO, 2008, p.78).
Empoderamento2 – (tem a ver com liberdade) dar poder às pessoas, ampliar as capacidades para que estas se encontrem em condições
de fazer suas escolhas, segundo sua livre vontade.
Desenvolvimento Humano é entendido como democracia política, na qual as pessoas podem influenciar decisões que afetam suas
vidas, podendo escolher quem vai estar na liderança. Neste sentido, o
autor discorre sobre a ideia de liberalismo econômico, ao que diz:
A ideia de liberalismo econômico, que é o conceito
ocidental, implica na forma de liberar o indivíduo
de controles ou regulamentações econômicas excessivas. Ao contrário, o conceito de empoderamento requer uma descentralização do poder, de
modo que a governança verdadeira chegue até a
porta de cada um. O conceito é muito amplo: participação plena na tomada de decisões e sua implementação por parte dos membros da sociedade
civil (SALVATO, 2008, p.78).
2 Para Paulo Freire, a pessoa, grupo ou instituição empoderada é aquela que realiza,
por si mesma, as mudanças e ações que a levam a evoluir e se fortalecer. Esta palavra, ao ser definida pelo educador Paulo Freire, seguiu uma lógica diferente da já
existente na língua inglesa, Empowerment, que significa “dar poder” a alguém para
realizar uma tarefa sem precisar da permissão de outras pessoas. Disponível em:
Paulo Freire, o educador brasileiro autor do termo Empoderamento, em seu sentido transformador. www.tupi.fisica.ufmg.br . Acesso em: 27 maio 2016.
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Sobre a ideia de empoderamento, o autor exemplifica que, na
época da criação deste conceito, a maioria das mulheres do mundo
não tinha acesso à tomada de decisões e que, desde então, no Brasil, a
representação feminina junto ao congresso é baixa e não vem se alterando muito no decorrer do tempo, ao que questiona: Como fazer para
colaborar com o empoderamento das mulheres em nosso país?
Sobre o desenvolvimento humano, cabe citar aqui oito objetivos pactuados em 2000, na Declaração do Milênio, no sentido de melhorar o IDH mundial:
1- Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2- atingir
o ensino básico universal; 3- promover a igualdade
entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4- reduzir a mortalidade infantil; 5- melhorar a saúde
materna; 6- combater o HIV, a malária e outras
doenças; 7- garantir a sustentabilidade ambiental;
8- estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento de uma forma sustentável (SALVATO, 2008, p. 79).

Estes oito objetivos são calculados para o mundo, assim como
também o propósito de 18 metas e 48 indicadores, criados em 2000,
como representação mundial. O autor atenta que, nos dias atuais, há
uma necessidade “que esses indicadores sejam tratados com respeito a
unidades menores dentro de um país” (SALVATO, 2008, p.79).
O Brasil é um exemplo disto, pois, em nível de renda média,
ela não é ruim em comparação com a renda média internacional. Salvato (2008) aponta como problema do Brasil a desigualdade de renda,
pois muitas pessoas ganham pouco e poucas pessoas ganham muito,
fazendo com que “o indicador de pobreza seja imenso, se considerarmos apenas o conceito monetário da pobreza”. Ele leva em conta que,

97

junto com a pobreza, a diversidade cultural também deve ser tratada
(SALVATO, 2008, p. 79).
Dentro de uma mesma cidade, a mensuração do desenvolvimento humano é muito diversa. Uma sociedade em desenvolvimento
demanda mais cultura. Neste sentido, demandas por aspectos culturais
começam a surgir e é preciso entender a diversidade cultural. Desta
forma, a diversidade cultural influencia o desenvolvimento humano e o
desenvolvimento econômico, e é influenciada pelo nível de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento humano.
A seguir, expõem-se reflexões sobre o Programa Cultural para
o Desenvolvimento do Brasil. Sobre esse Programa, a educadora Cesária Alice Macedo, integrante do Ministério da Cultura, comenta o crescimento do espaço de discussão e de diálogo, entre Estado e sociedade
civil, objetivando construir políticas públicas de cultura. Neste sentido,
apresenta o citado, que é uma proposta de atuação do Ministério da
Cultura, do segundo mandato do presidente Lula e do ministro Gilberto Gil, sobre o qual relata:
O Programa Cultural para o Desenvolvimento do
Brasil deverá assegurar a continuidade, a ampliação e a consolidação do processo que o Minc vem
construindo. A política cultural deverá estar inserida em um projeto nacional de desenvolvimento
cujo desafio é acelerar o crescimento sustentável e
gerar uma melhor distribuição de renda (MACEDO, 2008, p. 88).

A educadora afirma que a institucionalização da cultura é de
alta relevância para todos os integrantes do campo da cultura e que os
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avanços sociais, políticos e culturais precisam ser contínuos. Ainda ressalta que a cultura é “uma ferramenta eficiente e poderosa para redução
das desigualdades e para universalização de conquistas e qualidade de
vida” (MACEDO, 2008, p. 89).
As políticas públicas de cultura, na ótica da educadora, devem
estar sintonizadas com os novos projetos de desenvolvimento para o
país, devendo-se entender a cultura como um direito básico do cidadão.
O Ministério da Cultura busca atender as demandas e necessidades da sociedade, facilitando a acessibilidade, desenvolvendo políticas públicas que promovam o desenvolvimento cultural da sociedade
em geral, com o intuito de contribuir para a inclusão social e a geração
de renda, afirmando a singularidade brasileira diante das demais culturas do mundo (MACEDO, 2008, p. 91).

Diversidade cultural e etnocentrismo
Dentro deste projeto, também foi apresentado aos alunos o
conceito de etnocentrismo; para discuti-lo, foi debatida a obra de Everardo P. Guimarães Rocha (1988), expondo a importância de pensar a
diversidade sem colocar como parâmetro a nossa cultura, respeitando
a diversidade cultural. Discorremos, desta forma, sobre o conceito de
etnocentrismo, sobre o qual o autor expõe:
Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo
e todos os outros são pensados e sentidos através
dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual,
pode ser visto como a dificuldade de pensarmos
a diferença; no plano afetivo, como sentimentos
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de estranheza, medo, hostilidade, etc. (ROCHA,
1988, p. 1).

Portanto, o etnocentrismo é uma avaliação pautada em juízos
de valor daquilo que é considerado diferente.
Nesta parte do projeto foram elaborados slides contendo o
conceito de etnocentrismo e imagens, comparando costumes de diferentes culturas, como danças, culinária, roupas e formalidades. (Anexo 04).

Considerações finais
O projeto executado na Escola Estadual Presidente Médici, no
ano de 2015, sobre a cultura e suas transformações teve um impacto
positivo. Inicialmente, despertou curiosidades nos alunos, causando expectativas junto aos bolsistas Pibid, além da possibilidade do desafio de
colocar o projeto em discussão.
Na primeira etapa do projeto, a preparação dos Pibidianos, por
meio de leituras e discussões juntamente com o professor colaborador
e o professor supervisor da rede estadual de ensino, proporcionou discussão da fundamentação teórica e auxiliou na elaboração do material
para as apresentações em salas de aula, com conteúdo de qualidade e
muito bem construído. O material didático produzido, por apresentar
características muito próximas às da realidade escolar da rede pública,
despertou o interesse dos estudantes do ensino médio da Escola Estadual Presidente Médici.
Durante a elaboração e apresentação do projeto, e no acompanhamento das aulas de sociologia ministradas na escola, percebe-se
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como uma das dificuldades do professor em se aprofundar em determinados temas o tempo de duração das aulas de Sociologia na escola,
sendo que cada turma tem apenas uma aula de 50 minutos por semana.
A aproximação da academia com a comunidade escolar via projetos de valorização da carreira docente, bem como do aperfeiçoamento dos futuros profissionais da educação, tem proporcionado resultado
muitos positivos, pois os bolsistas passam a ter maior contato com a
realidade escolar da rede pública, bem como oferece uma nova leitura
à comunidade escolar, através, principalmente das discussões ofertadas
também no âmbito das universidades, com o intuito de agregar valor
pedagógico.
No geral, a recepção dos estudantes foi positiva, inclusive com
alguns questionamentos. Foi possível verificar o interesse destes em
querer saber mais sobre seus direitos e também sobre os direitos daqueles que não têm muita visibilidade, as minorias sociais.
Ao final, espera-se que os estudantes do ensino médio compreendam, se conscientizem e questionem mais sobre esta esfera de
cultura mundializada, entendendo que a cultura é um fenômeno heterogêneo, permeado de diversidade cultural que está diretamente ligada
ao desenvolvimento humano. É nossa intenção que o conteúdo apresentado, juntamente com o material didático, contendo conceitos importantes e referências bibliográficas pertinentes ao aprendizado destes
jovens, desperte neles o interesse em pesquisar e se aprofundar nestes
temas, para que no futuro possam ser agentes capazes de modificar,
pensar, interferir, questionar, construir e colaborar para que o índice
de desenvolvimento humano mundial possa melhorar cada vez mais.
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Anexo 01 – Plano de aula

Plano de aula
I. Plano de Aula: 26/10/2015
II. Dados de Identificação:
Escola: Escola Estadual Presidente Médici
Professor (a): Bolsistas do Pibid/Sociologia
Disciplina: Sociologia
Série: 2º Ano do Ensino Médio
Período: Vespertino
III. Tema:
Cultura e Suas Transformações
IV. Objetivos:
Objetivo geral: Estudar e refletir sobre a diversidade cultural no Brasil e
em Mato Grosso.
Objetivos específicos:
•

Identificar e debater elementos da diversidade cultural brasileira.

•

Proporcionar aos estudantes da rede básica de ensino, a compreensão, a conscientização, a problematização e, consequentemente, a construção de novas linhas de pensamento no que diz
respeito à cultura e suas transformações.
V. Conteúdo:
•

Etnocentrismo

•

Cultura e Sociedade

•

A cultura globalizada

•

Diversidade Cultural e Desenvolvimento Humano
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VI. Metodologia/procedimentos:
Três aulas de 50 minutos, compostas por 30 minutos de aula expositiva
com apresentação de slides, 05 minutos para questionamentos e 15 minutos para debate e reflexões sobre o conteúdo.
VII. Recursos didáticos:
•

Giz e quadro. Texto impresso (zine) e data show com apresentação de slides.
VIII. Avaliação: participação nos questionamentos e no debate sobre o
conteúdo.
XIX. Bibliografia:
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promoção. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. p. 88-104.
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Anexo 03 – Texto de apoio, em quatro partes (zine)
Anexo 03 – Texto de apoio, em quatro partes (zine)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO – UFMT
Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Curso de Licenciatura em Ciências
Sociais

Cultura
“Cultura é um processo dinâmico e aberto em
que hábitos e valores são sistematicamente
resignificados.”
“A cultura de uma sociedade engloba tanto
os aspectos intangíveis - as crenças, as ideias
e os valores que constituem o teor da cultura
- como os aspectos tangíveis - os objetos, os
símbolos ou a tecnologia que representam
esse conteúdo.” Ver mais em:
GIDDENS, Anthony . Sociologia.
4ª
edição. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2005. p.
38-57.

Projeto PIBID/Sociologia/UFMT
Cultura e suas Transformações
Atividade: Apresentação expositiva
dialogada (oficina aula)
Tema: Diversidade Cultural e
Desenvolvimento Humano

Etnocentrismo

Local: Escola Presidente Médici

“Etnocentrismo é uma visão do mundo onde
o nosso próprio grupo é tomado como centro
de tudo e todos os outros são pensados e
sentidos através dos nossos valores, nossos
modelos, nossas definições do que é a
existência.“ Ver mais em:
ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é
Etnocentrismo. São Paulo: Ed. Brasiliense,
1988.

Coordenação e apoio: Prof. Dr. Francisco
Xavier Freire Rodrigues
Supervisão: Prof. Sizernandes Freire de
Oliveira
Bolsistas PIBID: Anélia Silvestre, Maria
Teixeira e Marlene Nunes

Aculturação

Material de Apoio

Franz Boaz (1858-1942), Antropólogo percebia o fenômeno da aculturação como
um processo de mudança da cultura original.
No entanto, autores como o antropólogo
brasileiro Gilberto Freyre, trabalhavam com
a ideia de que o processo de aculturação não

O material de apoio impresso é direcionado
aos estudantes do ensino médio, retomando
alguns conceitos já vistos em aulas anteriores,
contribuindo desta forma, com as reflexões e

entendimento sobre o conteúdo exposto
na oficina aula.

é unilateral, de forma que as duas
estruturas culturais que estão envolvidas
no processo, estão sujeitas a absorver um
ou outro aspecto da cultura diferente de
forma mútua, mesmo não sendo um
processo simétrico.

Apresenta de modo sucinto conceitos
sobre: cultura, etnocentrismo, Aculturação,
contracultura,
multiculturalismo,
diversidade cultural e relativismo cultural.

“Aculturação é o nome dado ao processo de
troca entre culturas diferentes a partir de sua
convivência, de forma que a cultura de um
sofre ou exerce influência sobre a construção
cultural do outro.“ Disponível no site:
http://antropologiaestudos.blogspot.com.br

As referencias contidas em cada tópico
possibilita aos estudantes irem à busca de um
maior aprofundamento sobre os conceitos e
temas expostos.
tópico possibilita aos estudantes irem à
busca de um maior aprofundamento sobre os
conceitos e temas expostos.

As referencias contidas em cada tópico
possibilita aos estudantes irem à busca de
um maior aprofundamento sobre os
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Contracultura

dentro de seu próprio contexto cultural.
Disponível em:
http://www.cafecomsociologia.com/2012/
03/relativismo-cultural.html <acessado em
05/10/2015>.
Observações: Relativismo cultural é o
princípio que prega que uma crença e/ou
atividade humana individual deva ser
interpretada em termos de sua própria cultura.
Esse princípio foi estabelecido como
axiomático na pesquisa antropológica de Franz
Boas nas primeiras décadas do século 20 e,
mais tarde, popularizada pelos seus alunos. O
próprio Boas não usou tal termo, que acabou
ficando comum entre os antropólogos depois
da sua morte em 1942. Disponível em:
http://educacao.globo.com/sociologia/assunto/
diversidade-cultural/antropologia-erelativismo-cultural.html
<acessado
em
05/10/2015>.
Refletindo: A cultura é parte do que somos e
responsável por como vemos e entendemos o
mundo em que existimos, de modo que interfere
em como nos apresentamos aos outros
indivíduos e como assimilamos a imagem dos
demais integrantes de nossa sociedade. Essa
cultura que constituímos manifesta-se em
nossa aparência, na forma como nos vestimos,
em nossas refeições diárias, (na culinária que
adotamos como usual).
Mas nossa cultura está em constante processo
de modelagem, ela não é estática, ela é
dinâmica.
Ao adotarmos costumes, valores ou mesmo
símbolos diferentes, modificamos, por
exemplo, hábitos culturalmente construídos, de
modo que os parâmetros culturais que
absorvemos de nossa família se alteram tanto
no decorrer de nossa convivência social que
dificilmente
serão
os
mesmos
que
transmitiremos aos nossos filhos.
Além dos conceitos sobre cultura de Giddens,
existem o de outros pensadores. Se alguém
tiver interesse em se aprofundar mais nos
conceitos sobre cultura, tem um livro do autor
Roque de Barros Laraia – Cultura: um
conceito antropológico, que trás uma
historicidade sobre como estes conceitos vêm
sendo construídos ao longo do tempo.
Boa leitura!

“Contracultura é optar por viver de um modo
diferente daquele comum numa determinada
sociedade. Ex: Os hippies”.
Multiculturalismo
“é o processo de ver e tentar dialogar com a
cultura do outro... O multiculturalismo
representa o equilíbrio entre a competência
global e a legitimidade local”.
- O tema multiculturalismo tem a ver com
Direitos humanos.
“Temos o direito de ser iguais quando a nossa
diferença nos inferioriza; e temos o direito de ser
diferentes quando a nossa igualdade nos
descaracteriza. Dai a necessidade de uma
igualdade que reconheça as diferenças e de uma
diferença que não produza, alimente ou
reproduza as desigualdades”. Ver mais em:
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/p
dfs/Concepcao_multicultural_direito
s_humanos_RCCS48.PDF
04/10/2015>.

<acessado

em

Relativismo Cultural

Membro da Tribo de L'omo, Etiópia.
O relativismo cultural é fruto do
reconhecimento da incapacidade de mensurar a
cultura de um grupo, assim como manifesta-se
como
uma
crítica
as
abordagens
evolucionistas, segundo as quais sociedades e
culturas podiam ser classificadas das
primitivas às avançadas. O relativismo social
foi desenvolvido no seio da antropologia social,
buscando romper com as comparações e a
utilização de critérios independentes para emitir
juízo de valor.
Assim
a 04
cultura
só pode
considerada
Anexo
– Slides
de 01sera 04
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Anexo 04 –
Slides de 01 a 04

Alimentação de diferentes culturas. Imagens disponíveis no
site: https://www.google.com.br

Danças e costumes de diferentes
culturas. Imagens disponíveis no
site: https://www.google.com.br

Vestuário de diferentes culturas.
Imagens disponíveis no site:
https://www.google.com.br

Cumprimentos formais de diferentes culturas.
Imagens disponíveis no site:
https://www.google.com.br
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Olimpíada de História – Relato de Experiência sobre uma
Nova Metodologia para o Ensino de História
Fabiana Rodrigues Neves de Souza

Prolegômenos
Sou professora da educação básica. Tenho 33 anos e sou formada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
em 2006 e pós-graduada em Didática do Ensino Superior pela Universidade de Cuiabá (UNIC) em 2014. Atuo na docência há 9 anos, e destes há apenas 3 anos que estou na rede Estadual de Educação de Mato
Grosso, na Escola Estadual Major Otávio Pitaluga em Rondonópolis.
Durante esse tempo pude notar que sobre a educação há muito
que se dizer. Que enfrenta sérios problemas seja financeiro, estrutural
ou até mesmo comportamental.
Sobre as questões financeiras podemos mencionar principalmente a falta de financiamento no setor por parte do poder público,
seja na esfera municipal, estadual e federal. E de uma maneira mais reflexiva mencionar que mesmo a educação privada padece de problemas
financeiros uma vez que seus profissionais são submetidos aos baixos
salários que são uma realidade em nosso país e que vivem, diariamente,
com o fantasma da demissão.
Analisando especificamente o caso da Educação Pública é possível dizer que os vários problemas decorrentes da falta de investimento vão desde a desvalorização dos profissionais da educação, questões
administrativas e pedagógicas até questões estruturais dos prédios em
que as escolas públicas estão domiciliadas. Sobre este último podemos
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dizer que são tantas as dificuldades que aqui arriscamos citar apenas
algumas como: ambientes mal iluminados e sem ventilação adequada,
salas sem ventiladores, banheiros com vazamentos, telhados com graves problemas e em casos mais extremos até mesmo há o risco de
desabamentos. Estas situações que acabam por prejudicar a questão
pedagógica nas escolas e por consequência desestimulam a continuidade dos trabalhos educacionais por parte dos docentes e dos estudantes.
Dos docentes porque estão mais próximos das mencionadas mazelas.
Por outro lado convivem de perto com os estudantes todos os dias. A
afetação dos estudantes se dá de duas formas: passam um tempo razoável nesses ambientes, e com isto podem enxergar o descaso estadual
como um descrédito em seu potencial. Sobre a importância do espaço
adequado ao processo de ensino-aprendizagem Vital Diderot diz:
O espaço da escola não é apenas um ‘continente’, um recipiente que abriga alunos, livros, professores, um local em que se realizam atividades
de aprendizagem. Mas é também um ‘conteúdo’,
ele mesmo é educativo. Escola é mais do que
quatro paredes; é clima, espírito de trabalho,
produção de aprendizagem, relações sociais de
formação de pessoas. O espaço tem que gerar
ideias, sentimentos, movimentos no sentido
da busca do conhecimento; tem que despertar
interesse em aprender; além de ser alegre aprazível
e confortável, tem que ser pedagógico. Há uma
‹docência do espaço›. Os alunos aprendem dele
lições sobre a relação entre o corpo e a mente, o
movimento e o pensamento, o silêncio e o barulho
do trabalho, que constroem conhecimento (BRASIL, 2006, p. 19).

Diante do contexto mencionado seria viável dizer que o capitalismo atingiu a área que mais deveria evitá-lo, o grupo que mais preparo intelectual tem para criticá-lo e não permitir sua selvageria nesses
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ambientes de aprendizagem. No entanto, sobre essa vertente precisaríamos analisar um pouco mais sobre a conjuntura política e econômica
que se apresenta e não temos aqui esse objetivo.
Retornando a nosso assunto, importante ainda fazer algumas
considerações sobre os problemas comportamentais existentes no ambiente escolar, uma vez que este se faz presente constantemente nas
salas de aula.
Com o avanço da tecnologia e com a difusão e acesso aos vários meios de comunicação passamos a ser diariamente bombardeados
com todo tipo de informações e de notícias. Porém algumas dessas notícias têm causado muita preocupação ao meio educacional que são os
constantes ataques físicos e espirituais de alunos a professores. Episódios de violência física e psicológica que, infelizmente, tem se tornado
comum nessas relações.
Afirmar conhecer a origem de tais comportamentos é muito
difícil e até mesmo perigoso uma vez que poderíamos estar acessando
áreas que são inclusive de trato policial, psiquiátrico ou penal envolvendo os infratores e, em alguns casos aos seus familiares, mas, o que
podemos sem medo dizer é que a relação interpessoal professor-estudante está cada vez mais conflituosa e que por isso mesmo se apresenta
como mais um entrave à concretização do processo ensino-aprendizagem com qualidade.
Sobre essa conjuntura é preciso entender que antes de ser professor e estudante, ambos são racionais e civilizados e como tais obrigam-se ao diálogo saudável para efetivar o processo de ensino-aprendizagem.
Sobre essa vertente Veiga (2000) considera que:
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Parece que ser professor e ser aluno extrapola a
relação de ensinar e aprender os conteúdos de
ensino. Mas envolve uma absorção de aprendizagens valorativas muito intensas. O importante é
que haja consciência deste processo para que os
protagonistas do processo pedagógico não sejam
manipulados por ideias que nem sempre gostariam
de servir. O professor e o aluno não podem ser
engolidos pelo ritual escolar. Precisam ser sujeitos
conscientes, definidos deste ritual (VEIGA, 2000,
p. 153).

Enfim, inúmeros conflitos permeiam esse espaço que tem sofrido como nunca uma desvalorização sem tamanho, seja em termos
salariais, seja na falta de reconhecimento e no constante desrespeito
com que os docentes têm sido tratados, além dos efeitos da falta de
docentes, pois a profissão de professor não tem conseguido atrair um
número bom de alunos das licenciaturas.
Diante do aqui exposto é possível dizer que os problemas elencados, aos quais o professor tem vivenciado em sua prática pedagógica
tem o desmotivado e levado, cada vez mais, à renuncia da profissão. Poderíamos aqui definir essa sensação do professor com uma expressão
comumente usada que é o mal estar docente.
Sobre esse assunto Stobaus, Mosquera e Santos (2007, p. 5)
afirmam que:
[...] o mal-estar docente é doença social que provoca a pessoa e é causado pela falta de apoio da
sociedade aos professores, tanto no terreno dos
objetivos de ensino, como nas compensações materiais e no reconhecimento do statuts que se lhes
atribui. Na realidade as condições econômicas e
políticas não tem sido suficientes favoráveis aos
professores: os docentes parecem estar condena-
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dos a realizar mal o seu trabalho, já que os encargos têm crescido assustadoramente.

Enfim, percebemos que esse conjunto de problemas tem sido
o grande desafio do professor contemporâneo que é constantemente
colocado como culpado pelo fracasso da educação uma vez que esta é
composta por agentes diversos que tem vivencias e experiências próprias e que acabam por também definir os rumos do processo.
No entanto, de uma maneira quase inexplicável e mesmo com
todo esse cenário desanimador continuo apaixonada pela Educação e
ainda a vejo como a solução para os graves problemas sociais, econômicos e culturais de nosso país.
Como dizia Freire (1996, p.115):
Sou professor a favor da luta constante contra
qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes
sociais. Sou professor contra a ordem capitalista
vigente que inventou esta aberração: a miséria na
fartura.

Porque a Educação só tem valor se servir para a vida. Torna-se
sem sentido sua prática dentro apenas nas paredes escolares. Sua prática é fundamental e transformadora se a mesma for usada em sociedade.
Ainda conforme Freire (2005) que brilhantemente disse: “É
fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de
tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”.
Em síntese podemos definir que todo o aprendizado torna-se
falho e sem sentido caso a minha prática não seja a ele anexada e por
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esse motivo ainda há tantos docentes enfrentando a dura realidade na
busca por uma transformação de indivíduos a partir da sala de aula.

O Subprojeto de História na EEMOP
Conforme mencionado acima sou docente da área de humanas,
na disciplina de História e posso aqui afirmar que encontrei em vários
momentos obstáculos para exercer minha profissão; problemas diferentes dos que já citei, mas que não deixam de ser importantes e que
me causam indignação que é o fato de lecionar uma disciplina que não
é bem quista pelos alunos. Cristalizou-se um pragmatismo em relação
as disciplinas ditas exatas, ou de maior peso nos concursos estudantis.
Nestes casos, a História - da qual sou professora – fica em segundo plano inclusive por parte de outros docentes que ainda mantem
o pensamento retrógrado em relação a importância maior ou menor
das disciplinas. Estes são apoiados pelos estudantes que, devido a uma
questão quase que hereditária, chegam à escola já com a concepção
prévia de que a História é fácil e desnecessária.
Ao entrevistar alguns estudantes sobre esse assunto pude notar
que a grande maioria considera a disciplina de História como secundária uma vez que acreditam que Linguagens e Exatas é que serão usados
no dia-a-dia. Os estudantes ainda tem certa dificuldade em perceber
que a História não está apenas em fatos passados, mas que ela é construída todos os dias e a todo o momento.
Aos docentes de História cabe, então, a difícil tarefa de não
apenas superar os problemas tradicionalmente conhecidos na Educação, mas também de promover a criatividade para mostrar ao aluno a
importância de nossa disciplina e, assim, conquistá-lo para conseguir
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construir conhecimento. Como fazer isso? Existem alguns caminhos
experimentados e possíveis para o trabalho na disciplina de História.
Entre eles, podemos citar: projetos, viagens de estudo, o uso das TIC
– Tecnologias da Informação e comunicação, o uso de filmes, participação em olimpíadas, enfim, uma série de possibilidades que podem ser
exploradas, mas que, neste momento, ficaram em segundo plano para
iniciarmos com a experiência da participação na Olimpíada de História,
organizada anualmente desde 2009, pela UNICAMP.
Antes, porém de comentarmos sobre a Olimpíada Nacional
em História do Brasil em especial, ressaltamos que a participação em
olimpíadas como parte do processo de ensino-aprendizagem tem se
tornado uma prática corriqueira em nosso país.
A História da Olimpíada original na modalidade esportiva remonta-nos a Idade Antiga quando esta era uma prática valorizada pelos
gregos de tal forma que tudo parava para a realização da mesma. Praticada como forma de homenagem aos seus deuses, ocorria em forma
de competição nos esportes na cidade de Olímpia e contava com uma
série de modalidades que ocorriam de tempos em tempos.
A partir de 1894, quando ocorreu a primeira Olimpíada do conhecimento em Matemática realizada na Hungria, é que esse formato
de disputa ganhou o espaço educacional sendo colocada como uma
opção de construção do conhecimento a partir da disputa não mais
física entre os participantes, mas uma disputa intelectual que ganhou o
gosto das pessoas e tornou-se conhecida como Olimpíadas do Conhecimento.
Desde então, essa forma de busca pelo conhecimento começou
a ganhar espaço considerável e atingiu várias partes do globo. No Bra-
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sil, em especial, a primeira Olimpíada do conhecimento foi na área de
exatas, na disciplina de Matemática, no ano de 1979, organizada pela
Sociedade Brasileira de Matemática, e de lá pra cá não parou de realizar
a competição. Atualmente a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas (OBMEP) é uma das maiores que acontecem no Brasil.
A partir da primeira experiência na Matemática, outras ciências
passaram a optar também por esta possibilidade de aprendizado e hoje
temos uma gama de olimpíadas que ocorrem anualmente em nosso
país.
Entre as principais, Campagnolo (2011, p. 23) relaciona (Quadro 1):
Quadro 1 – Olimpíadas de disciplinas no Brasil
Fundação Nome
Sigla
1979
Olimpíada Brasileira de Matemática
OBM
1986
Olimpíada Brasileira de Química
OBQ
1998
Olimpíada Brasileira de Astronomia
OBA
1999
Olimpíada Brasileira de Física
OBF
1999
Olimpíada Brasileira de Informática
OBI
2004
Torneio Brasileiro de Jovens Físicos
IYPT Brasil
Olimpíada Brasileira de Matemática das
2005
OBMEP
Escolas Públicas
2005
Olimpíada Brasileira de Biologia
OBB
Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio
2006
OBSMA
Ambiente
2006
Desafio Nacional Acadêmico
DNA
2007
Olimpíada Brasileira de Robótica
OBR
2008
Olimpíada Brasileira de Química Júnior OBQ Jr
Olimpíada de Geografia – Viagem do
2008
Conhecimento
Olimpíada Nacional em História do Bra2009
ONHB
sil
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2009
2010
2011
2011

Olimpíada Internacional Júnior de Ciências do Brasil
Olimpíada Brasileira de Física na Escola
Pública
Olimpíada Brasileira de Linguística
Olimpíada Brasileira de Agropecuária

IJSO Brasil
OBFEP
OBL
OBAP

Fonte: Dados da autora.

Diante de todas estas olímpiadas, destacamos a Olimpíada de
História que, conforme a remissão anterior, iniciou-se em 2009 e tem
se tornado uma grata surpresa, ao elevar o nome e mostrar a importância da disciplina de História para a vida acadêmica do estudante.
Elaborada pelo Departamento de História da Universidade Estadual
de Campinas com o objetivo ser uma fonte do estudo e do ensino de
História de uma maneira reflexiva, desde seu início atraiu os olhares
dos amantes do conhecimento histórico e tem conquistado cada vez
mais participantes.
Tem um formato diferente das demais Olímpiadas que existem,
pois é feita a partir da formação e participação de equipes de quatro
componentes, sendo três alunos e um professor orientador; nesse processo, os alunos são levados durante suas fases a interpretar e analisar
documentos, textos e imagens históricos, fazendo aumentar assim a
capacidade argumentativa dos discentes, além de forçá-los a aprender
o trabalho em equipe, respeitando opiniões que são contrárias as suas.
A ONHB é composta de seis fases, sendo cinco fases online. A
6ª e ultima fase é destinada exclusivamente aos vencedores das etapas
preliminares. É presencial, ocorre na UNICAMP, em Campinas, São
Paulo e tem como foco a participação dos alunos do oitavo e nono
anos do Ensino Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio.
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Diante da análise das propostas deste formato de ensino da
História, percebemos que seria esse um dos caminhos possíveis para
dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. Assim, durante as reuniões do Projeto Pibid, tivemos a ideia de inscrever os alunos da Escola
Estadual de Ensino Médio Major Otávio Pitaluga. No entanto, é importante frisar ainda que, mesmo antes desta ideia surgir nas reuniões,
no ano de 2013 estava em meus planos participar desta olimpíada. Na
ocasião, inclusive, convidei alguns alunos, expliquei o que seria e os
mesmos aceitaram o desafio. No entanto, quando se abriram as inscrições, a rede Estadual de Educação de Mato Grosso encontrava-se em
greve, motivo que fez com que o sonho de primeira participação na
ONHB fosse adiado.
Porém, como nunca é tarde para iniciar bons projetos, no ano
de 2015, tivemos a primeira participação nesse grande evento, que já
esta em sua 7ª edição. Foram convidados os alunos dos segundos e
terceiros anos da Escola EEMOP. A escola EEMOP é uma escola estadual que trabalha exclusivamente com a modalidade de Ensino Médio.
Teço considerações com conhecimento de causa sobre a participação
dos estudantes do segundo ano, pois os mesmos, além de tudo, são estudantes regulares das turmas com as quais trabalho. Estes, ao lado dos
demais participantes do país, totalizaram um número superior a 10 mil
estudantes, sendo que, desse total, em torno de 1200 chegaram à etapa
final, isto é, a presencial.
Necessário dizer ainda que, por ter uma abrangência nacional, a
ONHB contou com a participação de estudantes de todos os Estados
Brasileiros, merecendo destaque especial aqueles da Região Nordeste,
que levam, desde a 1ª edição da olimpíada, o maior percentual de estudantes à etapa final.
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Minha participação na 7ª Olímpiada Nacional de História do
Brasil em 2015, organizada pela UNICAMP, foi uma experiência incrível. Foi mais uma alternativa para renovar a visão que os alunos têm
do Ensino da História e dar um re-significado às aulas. Sabemos que
participar de uma Olimpíada é sempre muito desafiador e envolvente.
De início, e por se tratar de uma primeira participação, não tivemos a
pretensão de vencer a disputa; pensávamos apenas que fazer as tarefas
e provas como forma de angariar aprendizados e que isto seria em
preparo para o ano seguinte, quando então entraríamos com força na
corrida pelo tão sonhado prêmio da ONHB. Entretanto, o gosto pelo
conhecimento foi aumentando e contagiando os participantes. Com
este afeto tive - entre as minhas 13 equipes - uma que chegou à semifinal, ou seja, à 5ª fase da Olimpíada.
Sobre esse encantamento com a participação que levou ao
maior empenho dos alunos participantes, podemos dizer que, em parte, ocorreu por conta também da disputa que se instala nesses casos,
uma concorrência sadia em que todos saem ganhando com a construção do conhecimento:
Assim, durante as reuniões do Projeto Pibid, tivemos a ideia de
inscrever os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Major Otávio
Pitaluga. No entanto, importante frisar ainda que mesmo antes desta
ideia surgir nas reuniões, no ano de 2013 estava em meus planos participar desta olimpíada. Na ocasião inclusive convidei alguns alunos,
expliquei o que seria e os mesmos aceitaram o desafio. No entanto,
quando se abriram as inscrições a rede Estadual de Educação de Mato
Grosso encontrava-se em greve, motivo esse que fez com que o sonho
de primeira participação na ONHB fosse adiado.
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Porém, como nunca é tarde para iniciar bons projetos no corrente ano tivemos a primeira participação neste grande evento que já
esta em sua 7ª edição. Foram convidados os alunos dos segundos terceiros anos da Escola EEMOP. A escola EEMOP é uma escola estadual que trabalha exclusivamente com a modalidade de Ensino Médio.
Destes teço considerações com conhecimento de causa sobre a participação dos estudantes do segundo ano, pois os mesmos além de tudo
são estudantes regulares das turmas com as quais trabalho. Estes, ao
lado dos demais participantes do país totalizaram um número superior
a 10 mil estudantes, sendo que destes em torno de 1200 chegaram à
etapa final, isto é, a presencial.
Necessário dizer ainda que por ter uma abrangência nacional a
ONHB contou com a participação de estudantes de todos os Estados
Brasileiros e que merecem destaque especial, os estudantes da Região
Nordeste que levam, desde a 1ª edição da olimpíada o maior percentual
de estudantes à etapa final.
Minha participação na 7ª Olímpiada Nacional de História do
Brasil em 2015, organizada pela UNICAMP foi uma experiência incrível. Foi mais uma alternativa para renovar a visão que os alunos têm
do Ensino da História e dar um re-significado as aulas. Sabemos que
participar de uma Olimpíada é sempre muito desafiador e envolvente.
De início e por se tratar de uma primeira participação não tivemos a
pretensão de vencer a disputa; pensávamos apenas que fazer as tarefas
e provas como forma de angariar aprendizados e que isto seria em preparo para que no próximo ano, quando então entraríamos com força
na corrida pelo tão sonhado prêmio da ONHB. Entretanto o gosto
pelo conhecimento foi aumentando e contagiando aos participantes.
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Com este afeto tive - entre as minhas 13 equipes - uma que chegou à
semi-final, ou seja à 5ª fase da Olimpíada.
Sobre esse encantamento com a participação que levou ao
maior empenho dos alunos participantes podemos dizer que, em partes, ocorreu por conta também da disputa que se instala nesses casos,
uma concorrência sadia onde todos saem ganhando com a construção
do conhecimento:
São desafiadoras. Não adianta negar: desafios são
divertidos. Lembra um jogo que você jogou muitas e muitas vezes tentando passar de uma determinada fase? Se ele fosse muito fácil, você não teria gostado tanto dele e provavelmente sequer se
lembraria dele (FILHO, 2011, p. 01)

Importante ressaltar aqui que os estudantes que participaram
da ONHB têm entre 15 a 17 anos. Adolescentes que, como quaisquer
outros gostam de experiências novas e que lhes deem alguma diversão,
assim, participar da olimpíada aliou competição e provas do saber à
diversão e educação com o intuito de construir o conhecimento.
Como de comum, ao iniciarmos as fases da Olimpíada havia
certo desanimo por parte dos alunos e até mesmo um desinteresse uma
vez que imaginaram ser mais um emaranhado de questões de múltipla
escolha que bastaria um simples olhar e uma opção a marcar. A primeira fase foi tranquila, só não avançaram as equipes que não enviaram a
prova. Nas fases seguintes o grau de dificuldade aumentou exigindo
do aluno um olhar mais atento e criterioso acerca dos documentos e
alternativas das questões.
Sobre o envio das provas é importante ressaltar que estas estavam todas as segundas-feiras na página da ONHB a partir do acesso
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que cada estudante fazia que o direcionava para a página da equipe. Ali
ele poderia ver as questões, ler os documentos relativos aos assuntos
da questão, marcar como rascunho para depois confirmar as respostas.
As questões da olimpíada inovaram na metodologia e na exigência de análise e capacidade de decisão dos participantes. Cada alternativa tinha um peso. Assim sendo ao invés de marcar uma alternativa
correta ou errada, o aluno deveria analisar cada alternativa e escolher
a que entendesse ser a mais lógica para o enunciado apresentado. Foram apresentados nas questões assuntos relativos à História do Brasil
a partir de mapas, cartas e correspondências, ofícios, construção de
textos em forma de artigo de informação que foi elaborado a partir das
entrevistas com pessoas que foram vítimas de preconceito, enfim, uma
gama de fontes históricas que possibilitou ao participante conhecer a
História de seu país por outro ângulo. Em síntese poderíamos afirmar
que os alunos participantes da ONHB se transformaram em historiadores ao lidar com os mais variados tipos de fontes.
Outro instante ímpar – a meu ver – foi que a participação na
olimpíada ocorreu neste ano como uma primeira experiência sem grandes expectativas, mas como o passar das fases e a manutenção de algumas equipes na disputa as nossas segundas-feiras passaram a ser tão
esperadas como os finais de semana. Eram nas segundas que conhecíamos os aprovados, isto é, saiam os resultados das fases e que também
ficavam disponíveis a prova para a fase seguinte.
Sobre esse assunto a aluna participante Beatriz Rodrigues Pereira disse:
Foi uma ótima experiência que fora nos proporcionado,
nos proporcionou muitos sentimentos como ansiedade,
expectativa e até mesmo medo que era presente toda se123

gunda-feira pela curiosidade de saber se passamos para a
próxima etapa.

Uma das componentes da equipe semifinalista da Escola EEMOP, Vitória Carvalho afirmou que:
Foi uma mistura de sensações, medo, ansiedade alegria, a
cada domingo um aperto no coração e sempre na segunda
com ânimo e forças renovadas.

Outro relato sobre as etapas quem nos deu foi à aluna Ana Paula Silva dos Santos que disse: “Nunca pensei que ia torcer tanto para
segunda chegar logo, era sempre motivador mais uma etapa passada”.
Somando-se a esse turbilhão de sentimentos, não podemos deixar de mencionar a repercussão da olimpíada de História na escola.
No decorrer das fases e com a manutenção de equipes na disputa a escola como um todo começou a torcer pelos participantes. Tivemos inclusive a divulgação da participação e dos bons resultados no
Jornal Impresso local, o A tribuna, além de reportagem televisiva na
Globo local.

Considerações finais
Assim, e diante dos relatos apresentados e do desejo de participação na próxima edição da ONHB acreditamos que essa possibilidade
no Ensino da História surtiu efeitos positivos uma vez que despertou nos alunos um maior interesse pela disciplina e os fez perceber
a importância da disciplina no âmbito escolar. A evidência e o ponto
alto desta assertiva é o fato de a ONHB ser realizada por uma grande
universidade; sonho e destino de muitos de nossos estudantes para a
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graduação. Também a experiência foi paradigmática para as equipes e
para cada um enquanto cidadãos de uma sociedade complexa que nos
obriga a revisitar fatos históricos para compreender os fatos presentes.
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Arquivo Público de Mato Grosso:
Experiência de Educação Patrimonial
Márcia Gabrielle da Silva Almeida
Matheus Fabrício de Oliveira Pereira
Richard Santos Salazar

Introdução
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
Pibid – proporcionou a nós, graduandos do 3º semestre de licenciatura em História, um contato com as salas de aula desde o primeiro
semestre do curso. O Pibid teve total contribuição para observarmos
de perto a realidade, os obstáculos e as dificuldades enfrentados pelos
professores e estudantes diariamente no ambiente escolar, fatores que
nos aguardam na futura careira de docentes – o que não nos fez desistir
e, de certa maneira, nos incentiva a seguir adiante. O contato com as
salas de aula e a interação com os estudantes nos proporcionam uma
experiência enriquecedora e nos estimulam a pensar em que tipo de
docente nos tornaremos, pois junto às professoras aprendemos e nos
inspiramos a cada participação em suas aulas.
Com o Pibid, nós, bolsistas, pensamos em novas ideias e projetos que auxiliem os estudantes no aprendizado de História. A educação
patrimonial é um dos temas trabalhados nos últimos projetos desenvolvidos com os alunos do ensino médio da Escola Estadual Maria
de Arruda Müller, localizada em Cuiabá, Mato Grosso. A visita guiada
pelo centro histórico de Cuiabá, com paradas nos museus da cidade e
no Arquivo Público, foi uma dessas atividades. Pensamos em relatar
nossa experiência da visita dando especial atenção à importância de
trabalhar a educação patrimonial nas escolas e os resultados que essa
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atividade proporcionou aos estudantes de ensino médio do Liceu Cuiabano, incentivando-os a voltarem seus olhares aos espaços de memória
da cidade.

Conhecendo os espaços de memória
A utilização de visitas a lugares históricos, como museus e arquivos, entre outros, pode ser classificada como uma metodologia alternativa de ensino de História. O contato direto com o patrimônio
histórico leva os discentes a uma possibilidade de imersão nas fontes
históricas e de imaginação histórica. Essas visitas são essenciais para se
eternizar o valor histórico/cultural de um patrimônio, pois é na disciplina História do ensino básico que se entende o valor do conhecimento histórico e cultural.
Nessas visitas, os estudantes deveriam analisar o conteúdo histórico do lugar em questão e o contexto histórico de cada um. Por
exemplo, em um museu, deve-se entender o que esse museu está preservando e transmitindo, e o professor que guiar essa atividade deve
ensinar aos estudantes o contexto histórico em que os artefatos estão
inseridos. Devem-se levar em conta conceitos de Arqueologia, pois não
se procuram apenas artefatos de “maior relevância histórica” e, sim,
todos os objetos em questão. É curioso atentar ao olhar de um discente
ao ver as vestimentas de um determinado grupo social ou as tecnologias de subsistência. Na visita a um arquivo histórico, é interessante levar o aluno ao contato com documentos escritos, podendo assim
entender a mudança linguística e da escrita à mão, por exemplo. Com
o apoio de um historiador ou o professor, pode-se explicar do que o
documento trata. Na visita a parques e praças, deve-se entender o que
era realizado naquele local e o porquê dos monumentos, de forma ge127

ral, que neles estão presentes. Esse contato com as fontes históricas de
um arquivo estimula desde a curiosidade até o possível interesse maior
pela História.
Políticas públicas e professores devem apoiar essa alternativa
de aprendizagem, pois passeios a patrimônios históricos físicos são interessantes para se produzir uma aula alternativa, longe da sala de aula,
por meio da qual o aluno irá também aprender História, porém de uma
forma mais ampla, pois se os discentes só tiverem contato com a disciplina através de livros didáticos, tem-se um limite: sua “grade” básica
de conteúdos programáticos. Como mencionado, se o discente entrar
em contato com as fontes históricas, das mais variadas, ele poderá também entender como a História é feita, que ela depende de artefatos
e documentos históricos, tornando-se sem dúvida uma atividade com
ótimos resultados didáticos; seria uma espécie de ampliação de conhecimento. Após a visita, pode-se colocar o discente para relatar as experiências, discutir o conteúdo e a atividade, ou até mesmo levá-lo a fazer
um seminário para outras salas sobre a experiência, assim transmitindo
o interesse para outros. Programas educacionais, como o Pibid, são
essenciais para o incentivo a esse tipo de aula, pois esse Programa põe
universitários do curso de História – licenciatura em contato direto
com os discentes para se aplicar essa forma de ensino. Sendo assim,
não só é relevante para o discente da educação básica, mas também
para o universitário bolsista do Pibid.
Seria relevante, também, a imersão no conceito de patrimônio
e memória, pois, antes ou depois de levar o discente a esse patrimônio histórico, seria interessante expor uma tentativa de entendimento do que é um patrimônio histórico, cultural e a memória histórica.
Por exemplo, num arquivo histórico, num museu ou outro lugar de
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memória de Mato Grosso, encontram-se fontes para o entendimento
de uma História regional, sua cultura, sociedade, política e economia.
Com isso, pode-se mostrar aos estudantes como é feito um patrimônio
histórico e sua importância para a memória de um lugar, ou de um grupo. A utilização de pinturas, por exemplo, principalmente as feitas na
própria época, são essenciais para a imaginação histórica, que tem um
ótimo valor didático; assim, pinturas históricas podem acrescentar um
valor na memória de um indivíduo, como um líder, ou de uma situação,
como a pintura de uma guerra. Os objetos utilizados em guerras, ou
por líderes e grupos sociais, também são ótimos para essa imersão no
conhecimento. Enfim, essa imersão nos conceitos deve servir para que
os estudantes entendam a História não só por ser uma disciplina obrigatória na educação mas para além disso.
A disciplina História está muito ligada ao entendimento e à
valorização de culturas de diferentes povos. Danças e cultos também
poderiam ser encaixados em patrimônios culturais, pois deveriam ser
mostradas aos estudantes as danças de sua região e a cultura; mesmo
que excluídas dos currículos de ensino, são interessantes para o discente entender as especificidades culturais de seu estado. Se a escola é um
direito do cidadão, e a maior parte da população passa por ela, por que
não expor nela a valorização cultural de seu estado?
Há necessidade de políticas públicas e de interesse de professores e futuros professores por essa questão, pois a escola é sem dúvida
um dos principais agentes para o entendimento do que é cultura e do
que é sociedade. Então, é nela onde devemos entender o que veio antes
de nós e sua relevância; é nela, também, que devemos entender o patrimônio histórico e cultural. Se não for ensinada na escola, toda essa
memória pode ser limitada a um público de apenas curiosos. Visitas e
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apresentações de patrimônios são essenciais para formar uma consciência histórica da sociedade.

Memória histórica
Jörn Rüsen disserta em seu artigo Como dar sentido ao passado:
questões relevantes de meta-História acerca das conceituações de memória
histórica e consciência histórica.
A memória histórica serve para tornar o passado significativo
para a sociedade; é ela que eterniza o valor de objetos e enredos históricos e nutre uma imaginação histórica. Rüsen afirma que a memória
histórica é uma relação imediata do presente com o passado. Já a consciência histórica está classificada como uma distinção da memória histórica, mesmo estando inserida nela. A consciência histórica acrescenta
uma identidade ao passado, ou seja, é ela que dá especificidade e torna
o passado algo único. Ela propõe uma relação de passado, presente e
futuro como coisas distintas.
A memória histórica é divida em três, por Jorn Rusen: memória
comunicativa, coletiva e cultura – todas se relacionam para a criação de
uma representação cultural. Um povo precisa de uma identidade histórica para ter uma memória cultural. Essa identidade pode ser perigosa; muitos debates acerca da criação de uma identidade para um povo
acabam, assim, criando um limite para novas tendências. Por exemplo,
se for considerada uma dança como parte da memória cultural de um
povo, novas danças que surgirem, com o tempo, terão dificuldades de
serem inseridas nessa memória cultural, pois os povos nos dias atuais
estão cada vez mais mesclados devido à globalização, que promove as
facilidades de trocas culturais para a criação de algo. Logo, a memória
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cultural se limita a classificar a identidade de um país, região ou povo,
tendendo a excluir essas trocas culturais, mesmo que presentes neste
passado, para a criação de uma memória cultural única e limitada.
O processo de globalização modificou a conceituação de cultura, pois, através dos meios de comunicação atuais, grande parte da
sociedade começou a ter relações culturais com outros países, como
o mais influenciador, os Estados Unidos. Consequentemente, devido
a esse processo, atualmente se usa de memória cultural mais daquilo
que existia antes do processo de globalização e de evolução das formas
de comunicação. O Brasil, por exemplo, ressalta a maior parte de suas
identidades culturais como resultado de trocas culturais entre índios,
africanos e europeus, ou especificidades de uma delas, mas institucionalizadas no terreno brasileiro, como a capoeira, por exemplo.
A memória cultural no nosso presente tende a nos mostrar uma
identificação do que é pertencer a um determinado território e o que
aconteceu nele. A memória cultural é indissociável de identidade cultural no sentido de estabelecer uma relação de passado e presente de um
determinado local.
O autor também aborda a memória responsiva, uma memória
muito ligada ao trauma de uma situação histórica negativa, como o
Holocausto e as explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki, entre
outros. A homenagem torna-se uma deferência à memória dos mortos
e torturados de um movimento cultural/político em uma região. E a
memória construtiva aborda momentos em que são abertas discussões
acerca dela.
O conceito de “memória” para a disciplina História é bem
complexo. A palavra pode ser simples para o vocabulário do dia a dia,
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porém, em debates de memória histórica e memória cultural, o sentido
da palavra memória tem uma significação e um contexto bem maior.
Memória histórica é algo para ser lembrado, geralmente com um motivo por trás, seja para se ter uma identidade cultural, seja por outros
motivos. A memória depende de fontes que variam de documentos
escritos, objetos físicos ou até mesmo da oratória, e nessas fontes podem-se encontrar diferentes alvos para a memória, como um momento
específico, um personagem, um grupo social, entre outros. Reforça-se
aqui a importância de o professor de História trabalhar essa conceituação em escolas, pois isso irá levar o estudante a uma possibilidade
maior de entendimento das culturas das sociedades e dos objetivos da
disciplina História.

O Arquivo Público
Em uma das atividades desenvolvidas pelo projeto Pibid, os
bolsistas da graduação do curso de História da Universidade Federal
de Mato Grosso tiveram a oportunidade de realizar uma atividade com
estudantes do ensino médio do Colégio Liceu Cuiabano. Tal atividade
foi uma visita guiada aos Museus do Centro Histórico de Cuiabá, a fim
de explicar aos alunos a importância da educação patrimonial e voltar a
atenção dos mesmos aos espaços de memória da cidade.
Dentre esses espaços de memória visitados, os alunos foram
levados à Superintendência de Arquivo Público de Cuiabá, ou Arquivo
Público, um prédio tombado, onde se guardam diversos documentos
oficiais do governo. Possui um acervo documental dos períodos colonial, imperial e republicano, além do acervo cartorial, iconográfico
e microfilmes. O Arquivo Público também conta com uma biblioteca
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de apoio especializada em História de Mato Grosso, com acesso livre
a toda a população.
A biblioteca do Arquivo Público possui um acervo centrado
em publicações acerca da História de Cuiabá e Mato Grosso. O Arquivo conta também com uma hemeroteca que organiza jornais diversos, Diários Oficiais, Diários da Justiça, revistas e periódicos, além de
monografias e dissertações doadas por pesquisadores que utilizaram
fontes documentais guardadas pelo Arquivo Público.
O Arquivo Público possui muitos documentos e fontes que foram fundamentais para a produção historiográfica da cidade de Cuiabá
e do estado de Mato Grosso. Muitos outros elementos presentes na
cultura mato-grossense podem ter suas raízes estudadas ali. Tendo em
vista a importância do local, foi proveitoso trazer ao conhecimento
dos estudantes a significância deste espaço para a cidade e, consequentemente, para a população, que pode usufruir dos conhecimentos ali
guardados.
Além de tomarem conhecimento da importância patrimonial
do local e dos documentos presentes, que muito contribuíram à escrita
da História, os alunos contaram com informações novas de utilidade
em seu dia a dia. Foi o caso dos métodos de preservação documental,
contas de água, luz, entre outros, e seu tempo de vida útil. Foi perceptível o interesse dos estudantes à medida que faziam perguntas ao palestrante e demonstravam um notável interesse ao terem contato com
os documentos.
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O percurso da pesquisa
A visita ao Arquivo Público foi realizada nos dias 20 e 21 de
outubro de 2015, e a metodologia da apresentação utilizada foi eficaz.
A apresentação da palestra do funcionário Waltemberg Santos, com o
auxílio do datashow, foi muito proveitosa, pois os slides da apresentação
possuíam um conteúdo sobre o que é o Arquivo Público e sua importância.
O palestrante utilizou alguns documentos dos séculos XVIII,
XIX e XX, parte do acervo do Arquivo Público, para cativar os estudantes. O uso de documentos antigos foi de grande ajuda, máquinas
que auxiliam nas leituras de jornais e cartas, muito da História do que
se conhece hoje de Cuiabá está ali. Foram mostrados, também, objetos
que eram utilizados naquele período e isso contribuiu para o aprendizado, não só dos estudantes de ensino médio, mas também dos integrantes do Pibid – estudantes de ensino superior. A cada novo documento
mostrado, os comentários de surpresa ecoavam no auditório onde a
palestra acontecia.
O palestrante, em determinada parte da apresentação, chamou
os estudantes que visitavam para tocar, com luvas disponíveis, e ver
de perto os livros antigos apresentados, para mostrar como faziam os
que trabalham no Arquivo Público, ganhando, assim, a admiração dos
estudantes do primeiro ano do Liceu Cuiabano, e também dos bolsistas
do Pibid. A satisfação era que todo aquele esforço de apresentá-los ao
Arquivo tinha obtido êxito, e que outros grandes projetos poderiam
acontecer.
É válido ressaltar que o Arquivo foi importante para os
estudantes. Muitos deles não tinham conhecimento do que era um
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arquivo, nem de para que servia; muitos desconheciam qual era a função
desempenhada naquele prédio. Alguns nem sabiam que o Arquivo Público se encontrava ali.
Em um trabalho feito após a visita, os estudantes do Liceu
Cuiabano tiveram de explicar qual foi a importância do local para os
colegas de turma que não compareceram nessa visita; com isso, era
nítido perceber que o Arquivo tem a sua importância na vida de cada
um ali presente, provando que aquele espaço é muito mais que um local onde documentos antigos são guardados, já que o Arquivo Público
tem, sim, a sua importância na História de Cuiabá.
Essa interação com o Arquivo fez abrir novos horizontes para
os estudantes, que mostraram aos pais o que lhes foi ensinado na palestra; estes, assim como eles, se sentiram muito admirados e surpresos
pela importância daquele estabelecimento, pois, assim como muitos estudantes, não sabiam o que era o Arquivo.
Muito da História de Cuiabá e Mato Grosso está contido e
guardado ali. Percebe-se que através dos relatos dos estudantes que
conheceram o Arquivo Público, muitos outros estudantes também buscaram conhecer e saber da importância do arquivo para eles. A professora de História, responsável pelos estudantes, foi uma das grandes
articuladoras para que eles apresentassem essas atividades aos que não
foram lá, cativando e mostrando que o Arquivo Público é um mar de
informações e cabe aos desbravadores buscarem as múltiplas histórias
contidas ali.
As pesquisas, os documentos ali presentes são de extrema
importância, para compreender muito do que se conhece hoje como
Cuiabá, a exemplo do contexto de mulheres daquela época, suas obri-
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gações, assim como as dos homens. Os jornais armazenados naquele lugar anunciavam os acontecimentos de Cuiabá e neles continham
pontos positivos e negativos. Outro aspecto importante para se compreender foi o papel da igreja católica naquele período, que buscava
moldar a sociedade cuiabana ao que achava ser o correto. É necessário
buscar e compreender o passado que o Arquivo Público armazena e
esse passado acabou por influenciar o hoje da sociedade cuiabana, pois
seu trabalho é de conservar e guardar.
Com isso, concluímos que os que não sabem o que é o arquivo,
de certa forma têm a culpa da falta de interesse de não buscar, pois,
se procurarem saber o que é e para que serve, vão entender que aquele lugar é importante para a vida. Trata-se de guardar o passado para
tentar compreender e, dessa maneira não errar, tendo em vista que o
futuro será melhor, uma vez que os erros do passado não serão mais
cometidos.
De forma geral, a atividade conseguiu ser proveitosa, satisfatória e interessante, uma vez que os estudantes presentes buscavam
conhecer mais sobre o que foi proposto na palestra, e para os bolsistas
do Pibid foi de grande êxito e garantiu o aprendizado, visto que o palestrante conseguiu cativar os visitantes. O conteúdo passado foi recebido,
entendido e repassado para outros através de relatos e de trabalhos
propostos pela professora da turma.
Foi proposto pelas professoras, após esta atividade, que os estudantes apresentassem um trabalho para a classe sobre a experiência
de visitar um local de memória. A atividade foi proveitosa, pois eles
tiveram contato com um prédio tombado e aprenderam sobre a importância do patrimônio histórico e sua preservação Este contato pôde
desenvolver nesses estudantes uma consciência de cuidado dos locais
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públicos da cidade que tanto têm a oferecer para a população. O trabalho promoveu uma conscientização sobre a própria escola, o Liceu
Cuiabano, em termos de cuidados com o patrimônio, e até um pouco
da história do Liceu, já que os discentes tiveram contato, no Arquivo
Público, com alguns documentos da escola.
Figura 1 – Exposição de alguns documentos para os estudantes

Fonte: Vitor Hugo Teixeira, 2015.

Educação, didática e patrimônio
Ivo Mattozzi, em seu artigo “Currículo de História e educação
para o patrimônio”, reforça a ideia de que a presença do patrimônio
auxilia a ideia de efeitos normativos importantes, uma vez que isso
acaba por influenciar a mediação didática do professor e uma interação
mais intensa com a classe, criando no estudante um sentimento pelo
arquivo. Desta interação, cabe ao professor criar meios para que o desenvolvimento imponha e legitime o uso de qualquer bem patrimonial,
ganhando assim sua importância; outra opção é a inspiração de adotar
os bens a serem utilizados, como acontece nos livros didáticos, com o
objetivo de compartilhar isso com o estudante.
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Todavia, o patrimônio como objeto é como instrumento de informação que acaba não sendo usado como um livro didático. O autor
reforça que os estudantes devem ser estimulados a descobrir e usufruir
de tudo que o professor lhes oferece.
Ele continua a dizer que a transmissão de informações durante
as visitas não pode ser considerada suficiente; de fato, é apenas uma
parte do processo que o professor deve desenvolver com a sua turma.
O desempenho em atividades, como seminários, apresentações, vídeos
ou até mesmo a escrita de um resumo sobre a visita ao arquivo, auxilia no processo de transmissão e assimilação do conhecimento. Desta
maneira, a relação aprendiz e professor se fortalece, pois o objetivo do
docente terá tido êxito com a passagem do conhecimento.
No ponto em que o autor Ivo Mattozzi comenta sobre os bens
culturais e a educação, ele salienta que se pode, sim, fazer o uso dos
bens culturais, todavia sem alcançar automaticamente a educação para
o patrimônio; no caso, cita o exemplo de uma turma que faz uso de documentos em um arquivo. Pode-se conceber que o patrimônio arquivístico, ou até mesmo o patrimônio cultural, trabalha somente em um pequeno grupo de marcas, mas que nunca acontece nas suas experiências.
Em virtude disso, deve-se procurar compreender quais são as
condições estratégicas nas quais o estudante passa do uso dos bens
culturais à ideia de um patrimônio muito mais vasto. Mattozzi sugere
algumas experiências de aprendizagem para se desenvolver com a utilização dos bens culturais, como os monumentos, as arquiteturas, fontes
de arquivo, sítios arqueológicos, peças de museus, entre outros. Essas
experiências fortalecem os estudantes em visita ao arquivo.
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Mattozzi orienta que uma segunda condição é que sejam colocados em relação com o contexto e com a instituição que os tutela;
outra dica que o autor dá é que seja objeto de observação e de uso para
produzir informações e assim repassar. O último conselho do autor é
que se promova a tomada de consciência de que ali está apenas uma
minúscula parte de um conjunto mais amplo, que permite o conhecimento do passado.
A educação patrimonial permite que os estudantes se conscientizem de que estão ganhando conhecimentos significativos graças
à presença dos bens culturais; essa conscientização pode ser repassada
aos outros estudantes de seus colégios, aqueles que não compareceram
e ainda aos pais, já que muitos sequer sabem da importância de um
arquivo público.
Dessa forma, as condições requerem que se generalize a descoberta do valor dos bens culturais que eles conheceram, das instituições
e dos sujeitos que os tutelam e os estudam. Concordamos com Mattozzi sobre a importância da educação e da didática como ferramentas
para se conhecer e valorizar o patrimônio.
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Ler o mundo, Interpretar a Vida e Escrever a
História Ambiental na Sala de Aula
Renilson Rosa Ribeiro

Introdução
Neste ensaio, abordamos o contato cotidiano do professor de
História com os alunos na sala de aula. De volta à escola, adentramos
a sala de aula, o cenário das tramas do ensino-aprendizagem e da construção do conhecimento histórico por professores e os alunos, para
estabelecer um diálogo entre o fazer histórico e o fazer pedagógico.
Em poucas palavras, podemos definir que o tema dessa reflexão será a
aula de História como lugar de formação dos alunos leitores de mundo.
Em seguida, considerando os desafios do letramento em História na sala de aula, apresentamos uma proposta de atividade para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, abordando a temática do meio
ambiente no contexto da formação cidadã. Nesse sentido, a proposta
em tela irá abordar os sentidos, significados e usos da água na História.

Ler, interpretar e escrever: uma prática para a vida
A escola e, consequentemente, a sala de aula não têm desfrutado, no imaginário contemporâneo das pessoas, das mais belas descrições e lembranças, embora sempre vistas como lugares necessários à
formação das crianças e jovens. Se consultarmos obras literárias, memórias e biografias, filmes e seriados, propagandas, discursos políticos
e textos acadêmicos da área de educação, encontraremos uma série de
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representações pouco lisonjeiras sobre a instituição escolar e a necessidade urgente de resgatá-la ou transformá-la.1
A sala de aula, o professor, o quadro-negro, os manuais escolares e a disciplina são apresentados como sinônimo de hierarquia, controle, confinamento e punição (cf. FOUCAULT, 2006). Destacam-se,
nesse cenário nada poético, sempre as rotas de fuga dos alunos: indisciplina, travessuras e trapaças, ora como sinal do seu fracasso, ora como
crítica ao seu papel na vida das pessoas.
Apesar de reconhecer a importância da escola como espaço
de formação, “templo do saber”, as imagens e representações presentes sobre ela – até de pouco caso ou de mero ponto de encontro dos
alunos – denotam as dificuldades de sua compreensão como parte de
nossas vidas. Segundo Paulo Miceli,
Desajeitada, pouco sedutora, a escola vive pedindo que gostem dela, oferecendo seus dotes para
integrar-se aos projetos políticos de organização
social. Entretanto, curiosamente, embora haja um
quase consenso sobre sua importância, a escola recebe maus-tratos de todos os lados, a partir
das múltiplas, desencontradas e antagônicas visões sobre quais seriam os papéis mais adequados
à instituição. Em tempos de eleição [...], a escola
ganha destaque na disputa de cargos, gastando-se
mais para falar dela do que para mantê-la: quem já
administrou apresenta contas sobre o número de
1 Para Clarice Nunes (2007, p. 41), “o surgimento da escola moderna constituirá e
reforçará a crença de que a aprendizagem é feita na escola e não na vida. Ela se
torna a substância de um processo de autonomização [...]. Ela vai se opor ao que
denominará a antiga sociedade, onde se aprendia fazendo e ao ver fazer, já que a
aprendizagem da criança se dava pela participação direta nas atividades da família e
da casa e onde aprender não era diferente de fazer. Essa autonomização vai exigir
um espaço específico, distinto de outros locais onde se realizavam atividades sociais,
em um tempo próprio, impregnado de, pelo menos, três sentidos: como período de
vida, como tempo no ano e como modo de emprego do tempo cotidiano”.
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salas que teria construído, quem deseja administrar
faz promessas no mesmo sentido [...] (MICELI,
1996, p. 297).

Ao lado dessas descrições e narrativas, encontramos também
propostas que procuram reinventar a instituição escolar, trazendo os
ares do novo – um ambiente aberto, democrático, menos carcerário e
disciplinar, mais envolvente e prazeroso e que promova a formação do
cidadão crítico e participativo.
Para André Chervel, as noções que se forjam sobre a escola, a
sala de aula e as disciplinas escolares articulam-se com os grandes objetivos da sociedade a cada época. Com base nessa afirmação, o autor
observa que a instituição escolar, em diferentes momentos, tem sido
[...] tributária de um complexo de objetivos que se
entrelaçam e se combinam numa delicada arquitetura pela qual alguns tentaram fazer um modelo.
É aqui que intervém a oposição entre educação e
instrução. O conjunto dessas finalidades consigna
à escola sua função educativa. Somente uma parte
delas obriga a escola a dar uma instrução. Mas essa
instrução está inteiramente integrada ao esquema
educacional que governa o sistema escolar, ou o
ramo estudado. As disciplinas escolares estão no
centro desse dispositivo. Sua função consiste, em
cada caso, em colocar um conteúdo de instrução a
serviço de uma finalidade educativa (CHERVEL,
1990, p. 188).

Os desafios do mundo globalizado, sem fronteiras fixas, interligado pelas novas tecnologias de comunicação e informação, a presença da agenda social, multicultural e ambiental na busca da cidadania
plena e universal e as demandas de melhoria da qualidade das políticas
públicas de educação apontam para a urgência da superação da visão

142

e do papel tradicionais da escola e do ensino de História (Cf. SILVA;
FONSECA, 2007, p. 43-64).
A “escola maltratada”, com “muros altos, móveis quebrados,
grades, pichações internas e externas”, descrita por Clarice Nunes
(2007, p. 46-47), marcada pela presença de professores empobrecidos
e alunos desmotivados, constitui-se em uma realidade a ser transformada e reinventada, permitindo não o surgimento de uma escola ideal
– pronta e acabada. Não concebemos mais a escola padrão, e sim as
escolas, espaços plurais e diversos.
A escola e o professor não são os únicos detentores do saber
e da cultura a ser transmitida aos alunos. A TV, os jornais, os filmes,
a internet e as viagens virtuais – o mundo em rede e sem fronteiras –
apontam outros caminhos para a busca do conhecimento e o contato
com a diversidade de ideias, pensamentos e modos de ser e viver.
A cibercultura, tão evidente nesse novo milênio, por intermédio do desenvolvimento e democratização do uso das tecnologias de
informação, tem estabelecido uma nova relação com o conhecimento
e provocado mutações na educação e na economia do saber (LÉVY,
1999, p. 157-176).
Fazer essa abordagem não implica ignorar os problemas e necessidades existentes na educação básica, mas significa fugir das idealizações e padrões normativos do que deveriam ser a escola e a sala de
aula. Para Janice Theodoro,
Estamos assistindo, na sociedade moderna, à crise dos modelos: a crise do modelo de Estado, do
emprego, da família, enfim, a crise do homem moderno. Diante de tantos desafios o nosso papel,
enquanto educadores, é auxiliar os jovens a com143

preender melhor esse mundo repleto de tantas variáveis (THEODORO, 2003, p. 50-51).

Essa crise de paradigmas também atinge a escola e a legitimidade do próprio fazer docente. Antes visto como autoridade na sua área
de atuação pelos alunos, o professor se vê diante da necessidade contínua de discutir, rever e alterar suas práticas em sala de aula “para que a
escola, em sua tarefa de educar, não se esvazie, e com ela, sua própria
profissão” (FREITAS NETO, 2003, p. 57).
Em outras palavras, os professores precisam convencer a sua
audiência da importância e utilidade da sua função e da disciplina que
ministram. Nesse sentido, sentem-se no dever de
[...] demonstrar aos alunos a utilidade e o interesse do que ensinam; convencer os superiores hierárquicos (serviços centrais e órgãos da gestão da
escola) da eficácia e criatividade dos seus planos
de trabalho; informar aos colegas dos objetivos a
atingir e dos constrangimentos da ação; explicar
aos pais a pertinência dos projetos e a eficiência
dos processos; mostrar a si próprios que são capazes (FONTOURA, 1995, p. 175).

A mudança contínua nas maneiras de pensar a escola, procurando romper com práticas tradicionais de funcionamento e de ensino-aprendizagem, não é mero indicativo da crise ou do fim dessa
instituição.
O reconhecimento da existência de uma produção escolar e
urgência de entendê-la, por exemplo, evidencia a emergência de outra
compreensão sobre esse espaço, seus personagens e seus fazeres. Segundo Selva Guimarães Fonseca e Marcos Antônio Silva, tal movimento significa “valorizar a cultura escolar, os saberes e práticas educativas,
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desenvolvidas em diferentes lugares por docentes e outros atores do
processo educativo” (SILVA; FONSECA, 2010, p. 14).
Nesse contexto, a escola e o ensino de História têm a tarefa desafiadora e difícil de superar uma concepção de saber pronto, acabado e localizado – a ser memorizado e repetido pelo aluno2
, e constituir de fato uma ambiência para a formação do cidadão crítico
e participativo, capaz de aprender a pensar e problematizar a realidade
que o cerca. Adotar essa mudança de perspectiva traz uma nova maneira de perceber a sala de aula, os alunos e o ensino-aprendizagem da
História.
Esse espírito de transformação do papel da instituição escolar e da disciplina se traduz na própria Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, de 1996, no seu artigo 22, que define como finalidade da educação básica “desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.3
No caso da relação entre o ensino da História e cidadania, Circe Bittencourt observa que ela remete a uma discussão sobre as finalidades
políticas da disciplina, ou seja, “a relevância de uma formação política
que a História tende a desempenhar no processo de escolarização tem
sido inerente à sua própria existência e permanência nos currículos”
(BITTENCOURT, 1998, p. 20).
2 Segundo Marília Beatriz Cruz (1999, p. 69), essa concepção tradicional de ensino
caracteriza-se “pela transmissão de conhecimentos apresentados ao aluno como
verdades inquestionáveis e pela hierarquização expressa, tanto na valorização/desvalorização das diferentes disciplinas, quanto na desvalorização do saber do aluno e
da sua realidade”.
3 LDB, Lei N.º 9.394/96, art. 22. A letra da lei não traduz a concretização imediata de
uma nova roupagem para a escola e muito menos para a história ensinada, mas é um
indicativo da intensidade das propostas e debates presentes nos diferentes espaços
da sociedade envolvidos com a pauta da educação. Ela traz lutas e reivindicações de
outrora e atuais.

145

Com base nessas considerações acerca da escola contemporânea – um dos espaços de formação da consciência histórica das pessoas
– neste capítulo, iremos abordar a sala de aula como lócus de formação
de alunos leitores de mundo, procurando compreender os sentidos e
usos da leitura, interpretação e escrita no ensino da História.
De volta à escola, adentraremos a sala de aula, o cenário das
tramas do ensino-aprendizagem e da construção do conhecimento histórico pelo professor e pelos alunos, para estabelecer um diálogo entre o fazer histórico e o fazer pedagógico: “trata-se de um espetáculo
impregnado de tensões em que se torna inseparável o significado da
relação teoria e prática, ensino e pesquisa” (SCHMIDT, 1998, p. 57).
Dentre as possíveis e instigantes abordagens sobre a prática docente em sala de aula, dedicaremos especial atenção às questões relacionadas aos sentidos e usos da leitura, interpretação e escrita no ensino da
História, tomando como referência os estudos produzidos no campo
da história da leitura e da recepção, por autores como Michel de Certeau e Roger Chartier (cf. CERTEAU, 2002; CHARTIER, 1990, 2002).
Interessa-nos saber como os atos de ler, interpretar e escrever,
vinculados ao ensino da língua, são fundamentais para a concretização
das finalidades do ensino da História na educação básica, ou seja, “o
desenvolvimento da consciência histórica, permitindo que o estudante
instaure o sentido de sua existência pela compreensão do presente na
relação com o passado, ampliando sua perspectiva de futuro” (DIAS,
2007, p. 19).
Em primeiro lugar, a leitura e a escrita precisam ser encaradas
como um compromisso de todas as áreas do conhecimento escolar.
Cada disciplina deve procurar desenvolver ao máximo as várias compe-
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tências dessas atividades criadoras em suas aulas. Os professores, dentro das especificidades de suas áreas, são desafiados constantemente a
ensinar o aluno a ler e a escrever os gêneros que geralmente utilizam no
exercício do ensino em sala de aula.
Nesse sentido, o ensino de História, principalmente ao longo
do ensino fundamental, tem um compromisso com o processo de alfabetização, abandonando dessa forma a compreensão de que ensinar a
ler e a escrever não tem conexões intrínsecas com o ensinar e aprender
História. Tradicionalmente, para os professores dos anos finais do ensino fundamental, o domínio da leitura e escrita pelos alunos é pré-requisito para as aprendizagens das suas disciplinas e é atribuição exclusiva
dos professores dos anos iniciais cuidar dessas habilidades. De acordo
com Helenice Rocha,
[...] os professores de História, como letrados que
são, compartilham essa expectativa construída ao
longo da história da educação no mundo ocidental, em que, paralelamente ao crescimento exponencial de conhecimento registrados em forma
escrita, a escola recebeu a tarefa inicial de ensinar
a ler e escrever para o acesso posterior dos alunos
que pudessem fazê-lo aos conhecimentos das diferentes áreas de conhecimento (ROCHA, 2010,
p. 126).

Para Marcos Antônio Silva e Selva Guimarães Fonseca, há que
se redimensionar os significados de alfabetizar e das concepções de
aprendizagem em Língua Portuguesa e História na escola de educação
básica:
O ‘foco na alfabetização’, todavia, não pode perder de vista as diversas dimensões que o processo
envolve, pois, como nos ensinou Paulo Freire, ler
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é ler o mundo: não podemos aprender a ler as palavras sem a busca da compreensão do mundo, da
História, da Geografia, das experiências humanas,
construídas nos diversos tempos e lugares. Isso
requer de nós outra concepção de aprendizagem
da Língua Portuguesa e da História. [...] em geral,
nas salas de aula de História, não ensina a ler, simplesmente usamos a leitura. Alguns professores
dos anos finais do ensino fundamental, médio e
até superior reclamam das dificuldades de ensinar
História aos alunos semialfabetizados. À pergunta
de muitos: ‘é possível ensinar História sem alfabetizar?’, respondemos com outra questão: ‘é possível alfabetizar sem história?’. É necessário, sim,
alfabetizar as crianças, ensinando e aprendendo
História. Aprender História é ler e compreender o
mundo em que vivemos e no qual outros seres humanos viveram (SILVA; FONSECA, 2010, p. 24).

Atribuir à leitura e à escrita papel primordial no processo de
ensino-aprendizagem impõe a necessidade de se rever seriamente os
cursos de formação inicial e continuada dos professores de História.
Se esse profissional não é criado numa cultura universitária em que as
práticas de leitura, interpretação e escrita sejam uma fonte inesgotável
de conhecimento e descoberta, e a alfabetização seja parte de seu fazer
como futuro educador, consequentemente, sua formação será deficitária e sua prática em sala de aula, pautada em princípios de repetição de
modelos tradicionais de ensino-aprendizagem (cf. DIAS, 2007; SILVA,
2004, p. 69-83).
Suas aulas serão a reprodução exaustiva e acrítica, por longos
anos, de conteúdos, muitas vezes, memorizados das páginas dos livros
didáticos por intermédio da “leitura oral, cópia de textos e exercícios
em que fragmentos de textos copiados ou lidos devem ser transcritos e
lidos” (ROCHA, 2010, p. 133).
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Nesse sentido, Paulo Miceli destaca que seria imprescindível o
professor de História, antes de afirmar que os seus alunos não leem e
atribuir as responsabilidades ao professor dos anos iniciais ou de Língua Portuguesa, questionar-se sobre a sua própria relação com o mundo da leitura e outras formas de acesso ao conhecimento e à cultura:
Para começar, seria importante que o professor
de História fizesse um exercício de memória sobre sua formação e a importância que nela tiveram
suas práticas de leitura – o que inclui livros, jornais,
revistas e outras formas de comunicação (impressa
ou não). Ao lado disso, conviria avaliar como esses
hábitos foram ou não acrescentados pela frequência a teatros, museus, bibliotecas, exposições e outros espaços promotores de cultura. Finalmente,
analisar quantas vezes e de que forma esses universos culturais foram compartilhados com os alunos
(MICELI, 2009, p. 43).

Se o professor de História não consegue enxergar sua profissão
como uma atividade intelectual, produtora de saberes e estratégias, em
constante processo de transformação, sua prática será fria e monótona,
pois tratará o passado como algo pronto e acabado e que não necessita
de interpretação e questionamento. Para Laércio Pilz,
[...] quando a história é reduzida a um conjunto
de fatos que precisam fazer aparecer uma lógica
sequencial, já se mutila todo um conjunto de interpretações que podem ser feitas das histórias.
Quando historiadores e/ou professores lidam com
fatos históricos buscando enquadrá-los dentro de
uma racionalização sistêmica (modelo racionalizante), além de já trazerem o modelo explicativo
pronto, negam aos leitores e alunos espaços para
outros modos de interpretação e/ou relação com
a história (PILZ, 1997, p. 38).
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Ao abordarmos as práticas de leitura na sala de aula, devemos
ter em mente que elas não podem ser vistas como uma abstração, como
um processo universal e a-histórico. A leitura tem histórias. Aqui não
há espaço para retórica da imparcialidade ou da neutralidade. A leitura
teve e tem formas e práticas diferenciadas em distintos lugares sociais
e históricos. Como nos lembra Michel de Certeau,
Quer se trate do jornal ou de Proust, o texto só
tem sentido graças aos leitores; muda com eles,
ordena-se conforme códigos de percepção que
lhe escapam. Ele só se torna texto através de sua
relação com a exterioridade do leitor, por um jogo
de implicações e de ardis entre duas expectativas
combinadas: aquela que organiza um espaço legível (uma literalidade) e aquela que organiza uma
diligência, necessária à efetuação da obra (uma leitura) (CERTEAU, 2002, p. 266).

Os leitores são atores e autores: eles criam quadros múltiplos
a partir de seus lugares e experiências ao ler, mas também subvertem,
não se submetem às intenções dos autores de textos ou dos que produzem os livros, embora convivam com as coações de uma política que
procura fixá-los na trajetória segura e tranquila para uma boa e correta
leitura. Para Roger Chartier,
[...] a leitura de um texto pode escapar à passividade que tradicionalmente lhe foi atribuída. Ler,
olhar ou escutar são efetivamente, uma série de
atividades intelectuais que longe de submeterem
ao consumidor [...], permitem na verdade a reapropriação, o desvio, a desconfiança ou resistência
(CHARTIER, 1990, p. 59).

De acordo com o autor, a leitura não pode ser interpretada
apenas como uma operação abstrata de intelecção, mas também como
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“o uso do corpo, inscrição em um espaço, relação consigo ou com o
outro. É por essa razão que devem ser reconstruídas as maneiras de ler
próprias a cada comunidade de leitores” (CHARTIER, 2002, p. 70).
Ao defender que os textos – livros e manuais, livros didáticos
e paradidáticos, artigos etc. – não são detentores de um “sentido estável, universal e imóvel”, esses estudos recuperam a condição do leitor
como produtor de sentidos e interpretações. Embora todo texto apresente uma organização e estrutura que deseja direcionar e normatizar a
leitura do leitor, fabricando um perfil de leitor, um leitor ideal, ele é um
objeto de caça, de apropriação.
Segundo Roger Chartier, as obras
[...] são investidas de significações plurais e móveis,
construídas na negociação entre uma proposição
e uma recepção, no encontro entre as formas e os
motivos que lhes dão sua estrutura e as competências ou as expectativas dos púbicos que delas se
apropriam. [...] a recepção inventa, desloca, distorce (CHARTIER, 2002, p. 93).

É o momento do encontro do “mundo da leitura” com as
“leituras do mundo”: “um texto só existe se houver um leitor para
lhe dar um significado” (CHARTIER, 1999, p. 11). Nesse sentido,
as aulas de História podem ser um espaço de produção de diferentes
interpretações por parte do professor e dos alunos, a partir da decifração
dos textos – em linguagem verbal e não verbal. Um capítulo do livro
didático, por exemplo, pode ser lido de diferentes maneiras pelos seus
leitores – o professor que prepara e ministra a aula e o aluno que lê,
escuta, observa, pergunta e anota.
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Segundo Lana Mara Siman, o professor de História que realiza
interações verbais e dialógicas a partir da leitura de um determinado
texto, capítulo ou livro em sala de aula, permite que seus alunos desenvolvam um conjunto de habilidades leitoras, como questionar e discutir
ideias do texto, fazer articulação com outras fontes, confrontar os dados recolhidos nas leituras, reorganizar e esquematizar as informações,
sistematizar o conteúdo apresentado pelos textos (SIMAN, 2011, p.
52).
Professor e alunos inventam nesses textos outra coisa além daquilo que era necessariamente a intenção deles. Ler, nas palavras de
Michel de Certeau, “é peregrinar por um sistema imposto (o do texto,
análogo à ordem construída por uma cidade ou de um supermercado)”
(CERTEAU, 2002, p. 264-265).
Ao evidenciarmos essas práticas de leituras inventivas na sala
de aula, apontamos para a necessidade de se desenvolver no ensino de
História a perspectiva da história-problema, afastando-se da história
meramente narrativa e factual. Em outras palavras,
Problematizar a história consiste em mobilizar
conteúdos que não tenham caráter estático, desvinculados no tempo e no espaço, como fins em si
mesmos, mas que permitam aos estudantes compararem as situações históricas em seus aspectos
espaço-temporais e conceituais, promovendo diversos tipos de relações pelas quais seja possível
estabelecerem diferenças e semelhanças entre os
contextos, identificarem rupturas e continuidades
no movimento histórico e, principalmente, situarem-se como sujeitos da história, porque a compreendem e nela intervêm (CAIMI, 2009, p.68).
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As aulas de História, sob essa perspectiva, assumem a sua condição de espaço de emergência da escrita da história escolar – um conjunto de narrativas, memórias, saberes e experiências produzido, em
diferentes contextos, por professores e alunos. A aula de História como
texto, defendida por Ilmar Rohloff de Mattos, que tem o professor
como autor, transita sempre entre os textos escritos e os textos orais. A
aula – espaço de autores-leitores em processo de leitura, interpretação
e escrita/fala – é também o lugar de contar histórias, de leituras do
mundo em movimento, que renovam
[...] um objeto de ensino em decorrência de novas
leituras, de outras experiências vividas, da chegada
de novos alunos, dos encontros acadêmicos e das
conversas com os colegas de ofício, do surgimento
de novos manuais didáticos, das decisões emanadas das instâncias educacionais e das questões, dos
desafios e das expectativas geradas pelo movimento do mundo no qual vivemos, em sua dimensão
local ou global (MATTOS, 2006, p. 14).

Nesse caso, é fundamental o cuidado com as formas de expressão do aluno, oral ou escrita, nas atividades propostas em sala de aula
ou fora dela. As produções dos alunos precisam estar articuladas com
duas dimensões formativas: 1) abordagem dos objetivos, conteúdos e
conceitos definidos para a aula de História; 2) desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e escrita/fala, ou seja, da linguagem
(ROCHA, 2010, p. 121-142).
As interpretações elaboradas pelos estudantes, a partir da leitura, discussão, questionamentos, exposição em sala de aula, não podem
ficar restritas à verificação da compreensão (ou, na pior das situações,
da mera memorização) dos conteúdos abordados pelo professor de
História por um determinado período. As atividades propostas nas au153

las – redações, resumos, questionários, relatórios, seminários, avaliações etc. – geralmente entendidas como “avaliação do que o aluno sabe
ou aprendeu”, precisam ser repensadas para além da perspectiva da
classificação em notas ou conceitos dos alunos.
Avaliação não é exame ou seleção natural dos alunos. Os textos
dos alunos são o espaço para o professor saber como o conhecimento
histórico é lido, interpretado e apropriado, constituindo suas narrativas, análises e percepções. Eles são a avaliação da aprendizagem dos
estudantes, mas também da proposta, das leituras, das estratégias, da
dinâmica das aulas do professor.
A prática da língua escrita, sem menosprezar as outras formas
de comunicação, nas aulas de História significa para o aluno criar para
si “um espaço de manifestação e de constituição da consciência”. Segundo Maria Lima, a partir da perspectiva sócio-histórica,
[...] a língua escrita pode ser vista como mediadora do desenvolvimento humano. Enquanto signo
mediador externo, pode-se postular que a escrita favorece a organização do pensamento para
se lidar com coisas do mundo imediato, concreto, intermediando as relações entre os homens e
permitindo que o indivíduo adquira formas mais
complexas de se relacionar com o mundo que o
cerca. Enquanto mediador interno, essa modalidade linguística favorece as possibilidades de pensar, organizar, lembrar, planejar, arquivar etc., cuja
ocorrência promove uma transformação no modo
de o sujeito operar sobre o mundo, modificando-se também sua autoimagem e sua maneira de relacionar socialmente (LIMA, 2009, p. 216).

A valorização das (re)escritas dos alunos por parte do professor de História é uma condição necessária para sua a aprendizagem
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da língua escrita e desenvolvimento da consciência histórica. Significa
planejar, organizar, apresentar, debater, acompanhar, ler, anotar, sugerir, devolver, pedir para reescrever, ler, anotar... Em suma, tratar com
dignidade o texto do aluno.
Ao ler essas produções textuais, o professor de História precisa
ter em mente uma concepção flexível sobre o problema da compreensão por parte dos alunos dos conteúdos, conceitos e abordagens da
disciplina. A partir de um sentido amplo, Helenice Rocha afirma que
compreensão
[...] corresponde à operação realizada na leitura,
como construção de sentidos para além do que
está escrito, envolvendo tanto o que está no texto
da aula, quanto o ‘fora do texto’ que o aluno leitor
traz para essa operação. Assim, quando o professor apresenta o conteúdo programático da história
para seus alunos, de uma forma ou de outra conta
com uma ‘biblioteca’ de leituras e vivências, sua e
dos alunos, que poderá contribuir na atribuição de
diferentes sentidos ao conteúdo e à própria disciplina (ROCHA, 2009, p. 81-82).

Diante das dificuldades existentes de leitura, interpretação e
escrita e de aprendizagem dos conteúdos de História dos alunos do
ensino fundamental e médio, em especial nas escolas públicas, pensar
coletivamente estratégias, propostas e ações para superá-las e desenvolver a consciência e linguagem históricas de crianças e jovens brasileiros
é condição existencial para nós, professores de História.
Não há aqui a pretensão de impormos formas “corretas” de se
ensinar ou assumirmos, como alerta Paulo Miceli, o status de “profetas
do novo ensino” (MICELI, 2009, p. 48). Ao contrário, buscamos a abertura para a reflexão sobre o nosso fazer: ensinar história.
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Proposta de atividade: capítulos de história dos significados e
usos da água4
Objetivo: A partir dos conteúdos históricos do 6º ano, abordar a temática do meio ambiente, com destaque para a história dos significados e
usos da água pela humanidade.
Público-alvo: alunos do terceiro ciclo do ensino fundamental – 6º ano.
Eixo temático: As relações sociais, a natureza e a terra.
Tema transversal: Meio Ambiente.
Justificativa e descrição das atividades: A partir da articulação entre educação
e cidadania, os PCN abriram possibilidades para alunos e professores
refletirem sobre situações-problemas vividas no cotidiano: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural e trabalho e
consumo.5
Ao propor conexões entre o ensino de História e as temáticas
da educação ambiental, o documento aponta a necessidade de refletir
sobre os problemas socioambientais presentes no mundo contemporâneo. Para Paulo Henrique Martinez,
[...] nas práticas pedagógicas, as questões ambientais constituem uma grande oportunidade analítica
dos processos sociais no Brasil. Trata-se de uma
problemática, ainda, pouco abordada nos estudos
históricos, frente à importância crescente que está
adquirindo na atualidade. A organização da sociedade define as formas de acesso e a relação dos
4 Proposta de atividade inspirada e adaptada à faixa etária/nível de ensino-aprendizagem a partir do tema “Água” – desenvolvido pelo Vestibular Nacional da Unicamp,
em 2000.
5 Cf. PCN, Temas Transversais, 1998.
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indivíduos, grupos e classes sociais com produtos naturais fundamentais, como a água, a terra, a
madeira, o petróleo e a diversidade biológica, por
exemplo (MARTINEZ, 2006, p. 239).

No 6º ano do ensino fundamental, os conteúdos dos livros didáticos de História geralmente tratam dos seguintes temas: pré-história;
a chegada do homem à América; os povos indígenas no Brasil; egípcios,
povos e impérios da Mesopotâmia; hebreus; fenícios e persas; as primeiras civilizações do continente americano e o mundo greco-romano.
A história desses povos em diferentes partes do mundo é marcada pelos significados míticos, religiosos e poéticos da água ou por seu uso
para a sobrevivência, na agricultura, na manutenção das vilas e cidades,
bem como nas obras urbanas e como meio de transporte e comunicação.
A fixação do homem na terra e o desenvolvimento da agricultura só foram possíveis em virtude das águas dos rios; a civilização
egípcia dependia do ciclo das cheias do rio Nilo; as civilizações da Mesopotâmia se formaram entre os rios Tigre e Eufrates; a narrativa bíblica dos hebreus é marcada por passagens em que se constata a presença
de água – o dilúvio e a travessia do mar Vermelho; o rio Jordão era sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos; os fenícios navegaram pelo
mar Mediterrâneo para realizar atividades comerciais; no continente
americano, os incas construíram canais que transportavam água para
cisternas e cultuavam lugares sagrados (huacas), como os rios; os gregos
desvendaram o mar Mediterrâneo e produziram histórias memoráveis,
como as contadas na Ilíada e na Odisseia, do poeta Homero; os romanos
criaram um sistema de abastecimento de água, que era coletada das
fontes e transportada em aquedutos ou canos de chumbo... Esses são
exemplos da água como objeto de estudo nas aulas de História.

157

De acordo com Circe Bittencourt,
[...] tratar de um tema que aborda as relações da
história com o meio ambiente pode provocar certo estranhamento, como se a história estivesse
invadindo um território alheio e se propusesse a
entrar em uma espécie de aventura, embrenhando-se em seara desconhecida, exclusiva da área das
ciências naturais. Quando, no entanto, situamos
as diversas problemáticas ambientais, podemos
perceber como muitos dos temas abordados são
também familiares às ciências humanas e como
as aproximações entre sociedade e meio ambiente
possibilitam enriquecimento mútuo entre as áreas
das ciências da natureza – Química, Biologia, Física, Geologia – e as ciências humanas (BITTENCOURT, 2004, p. 257).

Com base na leitura dos textos sobre esse tema, presentes no
livro didático, e dos trechos de documentos selecionados, seguida de
uma discussão, propusemos o desenvolvimento de uma série de atividades (seminários, redações, maquetes ou desenhos e debate) sobre a
história da água, evidenciando as permanências e as mudanças no seu
sentido e usos pelos seres humanos – ontem e hoje. Pretende-se assim
contemplar as questões relacionadas ao subtema As relações sociais, a
natureza e a terra e ao tema transversal Meio Ambiente, sugeridos pelos
PCN.
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Documentos
Documento 1
A água tem sido vital para o desenvolvimento e a sobrevivência da
civilização. As primeiras grandes civilizações surgiram nos vales dos
grandes rios – vale do Nilo no Egito, vale do Tigre-Eufrates na Mesopotâmia, vale do Indo no Paquistão, vale do rio Amarelo na China.
Todas essas civilizações construíram grandes sistemas de irrigação, tornaram o solo produtivo e prosperaram.
(Enciclopédia Delta Universal, vol. 1. São Paulo: Delta, 2003, p. 186.)

Documento 2
A água é um dos elementos centrais da reprodução não somente material, mas também simbólica dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Ela está presente em inúmeros mitos de criação dessas populações, da qual as divindades separaram as terras firmes. Também aparece
nos mitos criadores das próprias sociedades, muitas vezes como dádiva
dos deuses aos antepassados. Presente na criação do mundo, as águas
são consideradas dádivas divinas abundantes e por isso mesmo o seu
desaparecimento significa o fim da própria sociedade. Em muitas sociedades chamadas “primitivas” a água doce das fontes, dos riachos
e rios é símbolo de vida, ao passo que as águas do mar simbolizam o
perigo e a morte. Ambas são habitadas por seres sobrenaturais que as
protegem, como Oxum, orixá das águas nos cultos afro-brasileiros, a
Mãe-d’Água entre os caboclos da Amazônia, Yemanjá, mãe dos peixes,
as sereias e os monstros marinhos. As águas das nascentes simbolizam
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a pureza e a inocência e por isso devem ser especialmente respeitadas,
sob pena de graves castigos.
(DIEGUES, Antonio Carlos. Água e cultura nas populações tradicionais brasileiras. I Encontro Internacional Governança das Águas. São
Paulo, nov. 2007, p. 1.)

Documento 3
Misteriosa, santificada, purificadora, essencial. Através dos tempos, a
água foi perdendo o caráter divino ressaltado na mitologia e na religiosidade dos povos primitivos e assumindo uma face utilitarista na civilização moderna. Cada vez mais desprezada, desperdiçada e poluída,
atingiu um nível perigoso para a saúde pública. Divina ou profana, ninguém nega sua importância para a sobrevivência do homem, seu maior
predador. Como se ensaiasse um suicídio, a humanidade está matando
e extinguindo o elemento responsável pelo fim do mundo na tradição
bíblica. E não haverá arca de Noé capaz de salvar aqueles que lutam ou
se omitem na defesa do meio ambiente. Escolha a catástrofe: novo dilúvio universal com o derretimento da calota polar; envenenamento da
humanidade com as substâncias tóxicas nos mananciais; chuva ácida;
ou simplesmente a sede internacional pelo desaparecimento de água
potável.
(RAINHO, João Marcos. Planeta Água. Educação. São Paulo, ano 26,
n. 221, set. 1999, p. 48.)
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Documento 4
Ô mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu.
Mas nele é que espelhou o céu.
(PESSOA, Fernando. Mar português. In: Mensagem. São Paulo: Saraiva, 2010.)

Documento 5
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre o profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
[...]
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(“Planeta Água”, Guilherme Arantes, 1981).
Para obter a letra completa dessa canção, o professor pode recorrer ao
site do compositor <www.guilhermearantes.uol.com.br>, em atualização em fevereiro de 2012.

Procedimentos
1) Conforme o desenvolvimento dos conteúdos do 6º ano, destacar a
presença da água na história dos povos, com ênfase em seus significados e usos de acordo com cada contexto social, político, econômico e
cultural estudado.
2) Apresentar, ao longo da aulas, trechos dos documentos citados (verbetes de enciclopédia ou dicionário, artigos científicos e jornalísticos,
poesias e letra de música) que contêm reflexões, percepções e posicionamentos sobre a água na história da humanidade e chamar a atenção
para as questões contemporâneas do meio ambiente e a poluição da
água. Pinturas ou fotografias, por exemplo, são bem-vindas para exposição, análise e discussão.
3) Analisar os documentos com os alunos e fazer um levantamento
sobre o tipo de fonte, linguagem, autor, contexto de produção/publicação, intencionalidades e posições ou imagens sobre a água em diferentes lugares e tempos.
4) Auxiliar a leitura e a interpretação dos textos com o uso de dicionários, enciclopédias e do próprio livro didático.
5) Se possível, articular a abordagem histórica sobre a água com os conteúdos de Geografia, Ciências e Língua Portuguesa, incentivando práticas interdisciplinares. Atividades planejadas em conjunto pelos profes162

sores dessas áreas podem enriquecer o debate, sem perder de vista as
especificidades da disciplina de História. O coletivo docente da escola
pode definir o tema “água” como eixo para o desenvolvimento do planejamento bimestral ou anual dos ciclos finais do ensino fundamental.
6) Promover aulas dialogadas sobre os conceitos de água, consumo,
natureza e meio ambiente a partir dos conteúdos históricos.
7) Realizar oficinas ou discussões com foco nos problemas de contaminação e escassez da água no mundo contemporâneo. Reportagens em
jornais e revistas sobre o assunto podem oferecer subsídios aos alunos.
8) Durante o desenvolvimento da proposta, os alunos poderão fazer
pesquisas orientadas, redações, maquetes ou desenhos e apresentações
orais sobre diferentes perspectivas de abordagem do tema.
9) Para fechar a atividade, os alunos podem organizar uma exposição
para a escola ou a comunidade, contendo a sua produção sobre o tema,
assim como promover um ciclo de palestras com especialistas e ambientalistas.
Duração da proposta: 1 bimestre (dois meses), intercalada com as aulas
regulares da disciplina.
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A “Verdadeira” História da Verdade: Produção de
Material Didático para o Ensino de História
Carina Martins Costa
Ana Luiz Magalhães Poyaes
Fábio Rodrigues de Almeida

Introdução
A atividade aqui apresentada teve sua origem com a elaboração de material didático de mesmo título, realizada enquanto
ação pedagógica proposta pelo projeto do Programa de Iniciação
à Docência de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Maracanã (Pibid /CAPES), no qual nós, bolsistas
de Iniciação à Docência (ID), deveríamos, em grupo, construir
materiais didáticos ou sequências didáticas que abordassem e explorassem o conceito de verdade.
Tal proposta estava inserida em um conjunto anterior desenvolvido durante o ano de 2015, com o qual se buscou trabalhar
atividades que abordassem e complexificassem os conceitos de
natureza, cultura e História, junto a alunos do ensino fundamental
das escolas onde o projeto está instalado (E.M. Soares Pereira,
na Tijuca, e E.M. Bahia, na Maré, ambas no município do Rio de
Janeiro).
A elaboração do material didático A “Verdadeira” História
da Verdade ocorreu através de reuniões do grupo, composto pelos
bolsistas ID Lívia Dinamarco e Mustafá Dalate, além dos autores
deste relato, tendo sido realizada entre o final de janeiro e o começo de fevereiro do presente ano.
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A proposta final de elaboração desse material didático consistiu na confecção de um projeto aos moldes do que seria um
capítulo de um livro didático, procurando oferecer uma linguagem que desse conta, ao mesmo tempo, de conteúdos importantes
para o ensino de História, e da possibilidade de discussão coletiva
sobre o conceito de verdade. Além disso, pretendíamos introduzir junto aos alunos conceitos fundamentais para a formação de
uma consciência histórica, tanto no que diz respeito a seus processos quanto a suas ferramentas e metodologias, tudo isso de uma
forma inteligível e atraente para alunos do ensino fundamental,
principalmente os do 9º ano, série para a qual o projeto foi desenvolvido. Embora tenha sido planejada para esta clientela, através
da adaptação de conteúdos e linguagens, a estrutura do material
didático permita que ele seja aplicado a todas as séries do ensino
fundamental e médio.
O material didático A “Verdadeira” História da Verdade está
disposto em partes. É necessário destacar que as figuras utilizadas
neste relato, quando não explicitadas na fonte, são de nossa autoria.
Primeira parte
Naquilo que pode ser considerada a introdução ao tema, inicialmente, é feita uma apresentação pela qual os alunos são instigados a
refletir sobre o que é a verdade, conforme a figura 1.
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Figura 1: “Verdadeira” história da verdade

Fonte: Material didático A “verdadeira” história da verdade

Após essa apresentação, o material didático traz uma pequena
e significativa fábula infantil, intitulada As Folhas, que aborda o tema,
como forma de melhor ilustrar e aproximar da realidade dos alunos a
ideia de relatividade para o conceito de verdade que se deseja atingir,
disposta nas Figuras 2 e 3.
Figura 2: As folhas (Parte 1)

Fonte: Site Histórias infantis6

6 Disponível em: http:// www.historias-infantis.com/as-folhas/, escritor “Narrador”. Acesso em: 30 jun. 2016.
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Figura 3: As folhas (Parte 2)

Fonte: Site Histórias infantis7

Após a apresentação da fábula acima e da discussão sobre como
ela ilustra a situação vivida por muitas pessoas que apenas aceitam ver
o seu ponto de vista sem nunca ou quase nunca levar em consideração
o ponto de vista do outro, procura-se deixar claro aos alunos que todas
as coisas devem ser observadas de forma dialética, ou seja, sob todas as
formas possíveis, inclusive as que a princípio parecem contraditórias.
Dessa forma, estimulamos o processo de descentramento cognitivo, no
qual o aluno deve perceber, em primeiro lugar, que sua verdade não é
a única.
Partindo da introdução do conceito de dialética, o fechamento
da primeira parte do material traz um box em destaque, no qual esse
conceito é explicado de forma resumida.

7 Extraído do site http://www.historias-infantis.com/as-folhas/, escritor “Narrador”. Acesso em: 30 jun. 2016.
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Segunda parte
A segunda parte do material didático produzido consistia em
uma espécie de subcapítulo, no qual era apresentada a diferenciação
entre o conceito de fato e o conceito de verdade. Para tanto, inicialmente, foi feita, assim como na primeira parte, uma introdução a esses
conceitos, como se vê na figura 4.
Figura 4: Verdade e fato

Fonte: Material didático “A verdadeira história da verdade”

A abordagem dos conceitos apresentados na Figura 4, além
de permitir uma reflexão mais complexa sobre o conceito de verdade,
passando do simples entendimento da existência de verdades relativas,
ou seja, múltiplas visões sobre um mesmo objeto de análise, introduz
ainda a percepção da possibilidade de mudança de ponto de vista ou
de interpretação por parte daquele que observa ou emite juízo de valor
sobre um dado objeto de análise; desse modo, diferencia-se aquilo que
é construído de forma subjetiva, ou seja, o entendimento de verdade,
daquilo que é concreto, ou seja, o fato que somente poderá ser refutado
a partir do aparecimento de novas evidências que o descredenciem ou
relativizem. É justamente a partir da discussão desses conceitos que
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buscamos, com esse material didático, iniciar a introdução ao método
histórico de pesquisa, baseado na investigação das fontes.
A exemplificação dessas possibilidades, trabalhando-se com o
universo do aluno, levou o nosso grupo à busca de situações simples do
seu dia-dia e de saberes do senso comum, mas que, ao mesmo tempo,
estivessem ligados a conteúdos escolares, tanto do currículo de História quanto realizando abordagem transdisciplinar. Desta forma, trabalhamos primeiramente com a reflexão sobre a mudança de concepção
quanto à configuração organizacional do universo, contrapondo a perspectiva geocêntrica, preponderante durante grande parte da história,
à perspectiva heliocêntrica, vigente a partir da Modernidade e aceita
indiscutivelmente nos dias atuais.
A explicação sobre essa transformação no texto pode ser vista
na Figura 5.
Figura 5: O que é um fato?

Fonte: Material didático “A verdadeira história da verdade”
Figura 5: Explicação

Em seguida, abordamos o tema da chegada dos portugueses ao
Brasil em 1500, trabalhando-se com o fato de conhecimento comum
de que a esquadra de Cabral aqui chegou, ou seja, um fato, mas, ao
mesmo tempo, complexificando-se através do questionamento sobre
a intencionalidade ou não dessa viagem e também quanto à primazia
desta chegada dos portugueses às terras brasileiras, tanto em relação a
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outros povos europeus quanto, até mesmo, em relação a outros navegadores portugueses, o que suscita diversas teorias históricas.
Encerrando a segunda parte, foi elaborado um box na forma
de glossário que explica o significado da palavras “postulado” e uma
revisão da matéria, abordando o tema da viagem de Cabral, através de
mapas e ilustrações sobre sua viagem às Índias com a passagem pelo
Brasil.

Terceira parte
A terceira parte do material didático buscou dar sequência ao
que havia sido abordado trabalhando os conceitos de fato e fonte, dando ênfase a este último, uma vez que é um conceito fundamental para a
investigação histórica, conforme já apontado (Figura 6).
Figura 6: Fatos e fontes

Fonte: Material didático “A verdadeira história da verdade”
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Na exemplificação do conceito de fonte histórica, principalmente buscando desfazer a ideia de que um documento é, por si só,
portador da verdade, o grupo optou por trabalhar com temas referentes ao conteúdo de História relativo ao 9º ano na E.M. Soares Pereira,
escolhendo para tanto os períodos da Ditadura Vargas e da Ditadura
Militar. No trato desses conteúdos, relacionando-os com o conceito de
fonte, sobretudo a fonte escrita, buscou-se, ainda, para já começar a
preparação das abordagens subsequentes, o desenvolvimento de questões alusivas ao papel da imprensa.
Primeiramente, quanto à Ditadura Vargas, foi trabalhado o caso
do chamado Plano Cohen (FGV, s/d), episódio que assim ficou conhecido, quando em setembro de 1937, foi anunciado como tendo sido
apreendido pelo Estado Maior do Exército um plano que, conforme
divulgado à época, supostamente visava derrubar o presidente Getúlio
Vargas e teria sido arquitetado em conjunto pelo Partido Comunista
Brasileiro e pela Internacional Comunista. Esse documento serviu de
justificativa para que Getúlio Vargas decretasse Estado de Guerra e,
logo depois, fechasse o Congresso, outorgando uma nova constituição, dando início, assim, ao período ditatorial conhecido como Estado
Novo. Anos mais tarde, em 1945, o general Góes Monteiro revelou que
o Plano Cohen não passava de uma farsa e que o documento “apreendido” tinha sido redigido pelo capitão Mourão Filho, integrante do serviço secreto da Aliança Integralista Brasileira, organização de cunho
fascista que apoiava o governo de Vargas.
Feita a exposição desse episódio, devidamente embasado em
obras historiográficas e fontes, os alunos são chamados a refletir sobre
duas imagens divulgadas correlatas a ele. A primeira, a de uma suposta
manchete do jornal Correio da Manhã, de 1º de Outubro de 1937 (Figura
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7), que anuncia a “descoberta do plano”, e a segunda (Figura 8),, a de
uma charge crítica representando o episódio.
As reflexões sobre as referidas imagens estão contidas em um
box chamado “Vamos refletir”, com as seguintes questões: “Observando as duas fontes, de que maneira, na sua opinião, cada uma delas tenta
retratar os acontecimentos da época? Pesquise a origem de cada uma
das fontes na internet, bem como a instituição que as preserva. Em
qual momento cada uma delas foi produzida? Por quem? Em sua opinião, qual a verdade que cada uma delas tenta passar para quem as observa? Ao pesquisar dados sobre elas, alguma informação mudou sua
interpretação de leitura?”
Quanto ao conteúdo referente à Ditadura Militar, procurou-se
demonstrar que mesmo com o emprego de fontes históricas e metodologias, o trabalho do historiador apresenta possibilidades distintas de
interpretação dessas fontes, uma vez que ela é pessoal. Desta forma, a
exemplificação ficou por conta das diferentes possibilidades de análise
sobre a derrubada de João Goulart em 1964, que pode variar desde
a interpretação de um golpe militar, passando pela interpretação de
um golpe civil-militar e até mesmo chegando à interpretação de um
contragolpe. Nessa sessão, foram apresentadas capas de jornais do dia
seguinte à derrubada de Goulart e questões aos moldes das apresentadas acima, instigando a reflexão dos estudantes sobre a percepção das
mensagens que cada uma buscava passar.

176

Figura 7: Manchete Correio da Manhã

Fonte: Correio da Manhã (01/10/1937). Memorial da democracia1
Figura 8: Charge plano Cohen.

Fonte: Blog Imago História2

1 Disponível em:<http://m.memorialdademocracia.com.br/card/ditadura-no-estado-novo/3>. Acesso em: 29 de Jun. 2016.
2 Disponível em: <https://imagohistoria.blogspot.com.br/2017/05/charges-historicas-era-vargas-plano.html>. Acesso em: 29 de jun. 2016.
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Quarta parte
A partir desta sessão, o foco das reflexões propostas no material didático diz respeito à mídia e sua importância na formação da
opinião pública e aos interesses nem sempre comprometidos apenas
com a veiculação isenta de notícias que a movimentam. Pretende-se,
também, refletir sobre a diferença entre a construção do conhecimento
histórico e jornalístico, a partir do cotejamento das abordagens. Para
tanto, foi proposta uma abordagem a partir do contemporâneo e da
vivência dos alunos.
O primeiro tópico, intitulado “Imprensa e Mídia”, mostra o
caso ocorrido no centro da cidade do Rio de Janeiro, no Morro da
Providência, em 2015, que seria apenas mais uma morte de um jovem
da comunidade classificada pelos policiais como auto de resistência,
uma vez que, na versão inicial, o adolescente Eduardo Felipe Santos
Victor, de 17 anos, seria um bandido que morreu após trocar tiros com
os agentes em um confronto. Com essa versão tudo estaria resolvido e
seria mais uma fatalidade no confronto habitual de combate às drogas
na cidade; porém, uma nova “fonte” mudou totalmente a perspectiva
desse fato, que foi contestado por uma nova perspectiva apresentada
por um vídeo gravado por um morador local mostrando claramente os
policiais forjando o tiroteio e mudando a cena do crime. Neste sentido,
será problematizada a relação entre tecnologia e produção de outras
fontes, distintas das oficiais, em disputa pela narrativa no presente, que
certamente impactará o trabalho do historiador.
O trabalho com esse caso, além de abordar uma questão infelizmente comum na vida de jovens de comunidades carentes do Rio
de Janeiro, permite a realização de um comparativo entre esse acontecimento e fatos históricos, mostrando que os documentos oficiais
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podem ser manipulados por algum interesse externo, alterando a perspectiva de verdade. Sem o cruzamento das informações que teve por
base o vídeo, a versão oficial se sobressairia. Dessa forma, podemos
refletir sobre a situação em análise e concluir que sempre há perspectivas diferentes em todos os fatos ocorridos e a apuração de apenas uma
dessas perspectivas como verdade é um caminho perigoso, que não
leva necessariamente à verdade, podendo levar a uma afirmação falsa.
É importante que os alunos compreendam o uso diferenciado
das fontes. No caso do sistema judiciário, a fonte é tida como prova de
uma verdade, que pode gerar imputação de penalidade ou absolvição.
No caso do conhecimento histórico, a fonte é compreendida como
índice, um fragmento da realidade, do qual importa compreender a
origem, contexto de produção, autoria, intencionalidade, dentre outras
questões inerentes à crítica interna dos documentos.
Agregado ao final da apresentação deste caso, consta um box,
apresentando o significado da expressão “auto de resistência”.

Quinta parte
Nesta parte, que tem como título Contando a Verdade: o fato e a
mídia, o objetivo é, por meio do trabalho comparativo entre diversas
imagens, buscar mostrar as diferentes formas de se noticiar um mesmo
fato, deixando claro que a notícia, assim como a escrita da História,
depende da subjetividade de quem a produz e está submetida a certos
recortes, ou seja, certas escolhas e intencionalidades.
Entre a sequência de imagens comparativas de manchetes exposta a partir deste ponto, consideramos importantíssima a montagem
feita entre duas capas da revista Veja, tratando do tráfico e consumo de
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drogas. Em uma, com a representação de notas de reais, armas e drogas
está a manchete Quem Cheira Mata (Figura 9 ), e na outra, com a imagem
do ator Fábio Assunção, está a manchete A Luta Pela Vida (Figura 10).
Figura 9 – Quem cheira mata.

Fonte: Capa da Revista Veja
— “Quem cheira mata”,
outubro de 2009 (edição
nº2136) .3

Após o término da apresentação das imagens, são colocados
questionamentos aos alunos, que sempre são chamados a se colocarem como sujeitos e construtores do conhecimento, sendo já possível
aqui explorar, a partir do desenvolvimento anterior da relatividade do
conceito de verdade, o incentivo para que respondam as perguntas sem
medo de errar, afinal, para essas reflexões não existem respostas certas
ou erradas. O medo de errar é um problema grave dentro da educação
formal, pois muitas vezes inibe a capacidade argumentativa e discursiva
dos alunos. As questões propostas foram:
3 Disponível em: <http://200.144.182.130/cje/jorwiki/exibir.php?id_texto=98>.
Acesso em: 29 jun. 2016.
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Observando as imagens acima com atenção, responda às perguntas abaixo: “1) Você notou diferenças nas reportagens que tratam sobre o mesmo
tema? Se sim, quais? 2) Você acha que o local onde
aconteceram os fatos (bairros, países, regiões), influencia na forma como a notícia é apresentada?
3) Em relação às capas da Veja sobre consumo de
drogas, quais as diferenças que você nota na abordagem? Compare-as, com foco nas manchetes,
imagens, cores utilizadas, dados destacados, dentre
outros elementos. 4) As capas influenciam a pensar o consumidor de drogas em perspectivas diferentes? Argumente. 5) Você costuma se influenciar
pelas capas das revistas semanais? Tem costume
de lê-las e/ou compará-las
Figura 10- A luta pela vida.

Fonte: Capa da Revista Veja
— “A luta pela vida”, novembro de 2008 (edição nº 2087)4
.

4 Disponível em: <http://200.144.182.130/cje/jorwiki/exibir.php?id_texto=98>.
Acesso em: 29 jun. 2016.
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Por fim, é apresentada uma nova sessão de imagens, agora com
frases famosas e dados sobre a mídia, entre elas: o dado de que apenas
seis famílias controlam 70% da imprensa no Brasil; a famosa frase de
Joseph Goebbels, “uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade”; a reflexão de Malcom X: “se você não for cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas
que estão oprimindo” e a frase de uma das tirinhas da Mafalda, que
é uma espécie de síntese daquilo que é necessário, tanto para formular concepções não apenas baseadas no senso comum sobre os fatos
quanto para conhecer as diferentes possibilidades de interpretação que
os fatos oferecem: “viver sem ler é perigoso. Te obrigam a acreditar no
que te dizem”.
Ao seu fim, o material didático em questão traz uma série de reflexões por meio de perguntas aos moldes das anteriores feitas ao aluno
(Figura 11), ou seja, empoderando-o como sujeito do conhecimento:
Figura 11: Reflexões

Além disso, chama ao debate sobre temas atuais e importantes,
como a regulamentação das mídias e apresenta uma lista de audiovisuais na sessão Além do Texto. São eles os documentários: Muito além
do Cidadão Kane, A Revolução não será televisionada e Um pouquinho de tanta
verdade.
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Terminada a apresentação resumida do que é o material didático, passamos agora à atividade desenvolvida e aplicada a partir dele.

O material didático e as atividades desenvolvidas
A adaptação do material didático A verdadeira história da verdade
para um plano de aula surgiu com a necessidade e o desejo de aplicarmos o maior número possível dos planejamentos realizados pela equipe do Pibid História UERJ – Maracanã, antes de qualquer modificação
estrutural proposta pelo MEC para o Programa e também como uma
demanda, tanto por parte de nós, bolsistas, quanto por parte da coordenação e supervisão do nosso projeto que viu no material didático
desenvolvido um grande potencial, tanto por ajudar na compreensão
da estruturação da sociedade atual, em que há uma verdadeira avalanche de informações e opiniões quase nunca respaldadas por fontes fidedignas, quanto por possibilitar a introdução a concepções e métodos
fundamentais ao pensamento crítico e ao estudo da História.
Após a reformulação do material didático e da construção de material de apoio para a aula, aplicamos a atividade na Escola Soares Pereira, localizada na Tijuca. A aplicação ocorreu dia 10
de junho de 2016, sexta-feira, em uma turma de Projeto Acelera5
, tendo sido supervisionada pela professora Alinnie Silvestre. Contamos com a exibição do material já confeccionado, através da utilização
de aparelho Datashow e ainda do computador e materiais didáticos
5 Projeto Autonomia Carioca, da Secretaria Municipal de Educação, que, em parceria
com a Fundação Roberto Marinho, visa nivelar os estudantes que, por motivos
diversos, estão fora das turmas indicadas para suas idades. As aulas contam com
o suporte de teleaulas, cujos módulos disciplinares supostamente possibilitam a
aceleração destes alunos. O projeto é criticado por prever professores polivalentes
e escamotear dados do censo escolar.

183

confeccionados, como o cartão com duas cores, a revista de duas capas
e materiais para o teatro.6
Em um primeiro momento, realizamos uma atividade para estimular a participação dos alunos através do cartão que continha em cada
um de seus dois lados uma cor diferente. A turma estava organizada
em dois grupos e cada grupo deveria dizer qual era a cor que viam,
sendo de um lado a cor laranja e do outro lado a cor amarela. Perguntamos qual era a cor que viam no cartão e cada grupo disse a cor que
lhe estava disposta, dando assim início a um debate sobre qual lado
estava “certo”, até que eles mesmo perceberam a possibilidade de os
dois lados estarem certos e de o cartão possuir duas cores, o que logo
mostramos ser verdadeiro.
Em seguida, apresentamos a fábula As Folhas, para exemplificar
a atividade que acabara de ser aplicada e lhe serviu de inspiração. O objetivo tanto da aplicação da atividade quanto da narrativa da fábula foi
mostrar como, muitas vezes, ocorrem confusões e até brigas quando
não levamos em conta o ponto de vista do outro.
Após uma breve conversa sobre a atividade citada, buscamos
elucidar algumas questões suscitadas pelos alunos, como a relatividade.
Mostramos que a verdade possui diversas formas de ser interpretada,
tornando-se, desta forma, plural. Aproveitamos a ocasião para irmos
para o próximo assunto: como a verdade pode mudar através da descoberta de novos fatos. Para exemplificar essa questão utilizamos, de
acordo com o material didático, um caso clássico do qual através da
simples observação diária os alunos possuem o conhecimento, ou seja,
a passagem do Sistema Geocêntrico – que foi redefinido, após séculos
6 Optamos por não inserir fotografias das ações devido à presença de alunos menores de idade.
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– através do auxílio de novos equipamentos e novos fatos ao Sistema
Heliocêntrico. Esse exemplo teve como finalidade desmistificar a verdade científica, mostrando que, até nas “ciências exatas”, há a possibilidade de mudanças pelo conhecimento de novos fatos. Nesse momento, os alunos aproveitaram para fazer comentários sobre o que haviam
aprendido nas aulas de Geografia, falando dos movimentos de rotação
e translação. Tais comentários fortaleceram o debate e pudemos perceber que eles compreenderam como novos fatos podem escrever novas
verdades.
Para reforçar os conceitos utilizados até o momento, adotamos
outro exemplo de como novas fontes podem reescrever as verdades.
Adotamos para isso o exemplo ilustrado no material didático confeccionado sobre a chegada dos portugueses em terras brasileiras, sobre a
qual levantamos diferentes versões históricas e correntes teóricas que
contam “suas verdades” sobre o fato. A escolha desse tema se justificou devido ao fato de os estudantes já terem conhecimentos sobre o
assunto e para mostrar como os fatos são inquestionáveis – no caso a
chegada dos portugueses ao Brasil – no entanto, as maneiras como se
contam tais fatos possibilitam diversas explicações e versões.
A mudança mais substancial em relação ao que já havia sido
desenvolvido no material didático diz respeito à necessidade de sua
adaptação ao modelo de oficina que requer atividades mais dinâmicas.
Desta forma, optamos por propor aos alunos a realização de uma atividade de teatralização. Essa proposta de dinâmica teve como objetivo
facilitar a compreensão e definição de conceitos tão significativos para
o entendimento dos alunos sobre o tema. O teatro contou com a participação de todos os alunos da sala e da professora Alinnie. Alguns
alunos escolheram seus personagens e aqueles que não estavam na cena
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principal sortearam um número que aos poucos revelaria o que cada
um deles deveriam fazer quando fossem solicitados.
O teatro se inicia com um corpo estendido no chão no centro
da sala e uma pessoa ao seu lado; aos poucos, outros personagens vão
entrando na trama, como o policial que prende a pessoa ao lado do
corpo, a delegada que faz a ocorrência, as mídias que noticiam, duas
testemunhas e um detetive. O policial, ao ver uma pessoa ao lado do
corpo, dá a ela voz de prisão sob a acusação de ser a assassina. Quando
vão para a delegacia, além do relato do policial, há uma testemunha que
diz ter visto o acontecido do alto de sua janela, em frente à cena do
crime. Desse modo, é presa a pessoa que estava próximo ao corpo, e
a mídia noticia o fato. O papel da mídia aqui é visto de duas maneiras:
uma revista de caráter sensacionalista faz a seguinte manchete: “Preso o monstro assassino!”, enquanto a segunda revista, mais cautelosa,
publica: “Detido suspeito de assassinato”. O detetive, intrigado com a
história, começa a investigar o caso para compreender o que aconteceu
e em uma conversa o preso relata que só estava de passagem e que possuía um álibi que poderia depor a seu favor, dando ao detetive o contato
deste álibi. Aqui os alunos que foram sorteados começam a participar,
fazendo papéis de apoio à cena principal; o álibi, por exemplo, aparece
através da indicação numérica contida no bilhete entregue pelo preso
ao detetive, que correspondia a um dos números anteriormente distribuídos aos demais alunos. Ao confrontar o álibi do preso, o delegado
descobre que há gravações de vídeos e comprovante de pagamento no
horário em que o legista havia declarado que a vítima morreu, deixando
claro que o preso havia aparecido no local apenas depois que a pessoa
já havia morrido. O detetive se vê então em uma questão dúbia e decide
interrogar a testemunha que disse ter visto o preso matando a vítima.
Ao chegar à casa da testemunha, o detetive percebe tratar-se de uma
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senhora míope que, ao ser confrontada com o álibi do preso, diz não
ter certeza do que viu. Continuando as investigações, o detetive retorna
à cena do crime atrás de provas/fatos que possam esclarecer o ocorrido. Ele se depara com uma prova, uma digital do assassino e a leva até
o legista que, após analisá-la, dá um laudo contendo um número que
indicaria o assassino da vítima, inocentando, desse modo, a pessoa que
estava passando pelo local e havia sido levada presa. Devido aos novos
fatos, a trama é solucionada, a pessoa que passava pelo local do crime é
solta e a verdadeira culpada é presa.
Os estudantes gostaram muito do teatro; houve resistência na
interpretação dos papéis no início, mas aos poucos eles foram entrando
na trama e contribuindo para a sua execução.
Para a realização do nosso pequeno teatro, foram distribuídos
pequenos recortes de papéis contendo o nome da personagem, a cena
em questão e as falas que deveriam ser feitas. Como materiais de apoio,
contamos com as manchetes de revistas, uma lupa para o detetive e as
roupas no chão, que, a princípio, simbolizariam o morto. Entretanto, os
alunos ficaram tão empolgados em participar do teatro que houve até
um deles que se deitou no chão, sobre as roupas e se fingiu de morto
até o final da peça.
O teatro foi utilizado como recurso metodológico de auxilio à
compreensão dos estudantes quanto ao processo de formulação das
verdades e fatos.
Após o término da dinâmica do teatrinho, algumas perguntas
foram respondidas pela turma, tais como: “Na peça, o que poderíamos
considerar como fato? A “verdade” na peça foi a mesma durante toda
a história? Quantas verdades foram surgindo? Qual o papel da mídia
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em noticiar o ocorrido? Qual o comprometimento da mídia com a
verdade?”, entre outras indagações. As questões foram respondidas de
maneira muito clara e satisfatória, demonstrando que, através da experiência do teatro, eles conseguiram compreender o método indiciário.
De acordo com o recorte que fizemos para esta oficina tendo
por base o material didático preparado anteriormente, a última parte
de “A verdadeira História da Verdade” teve como objeto de problematização o papel da imprensa e da mídia, isto é, como elas selecionam
fontes e informações para realizarem matérias, que, assim como os documentos, podem ser movidas por interesses externos à notícia em si.
Nesta parte, mostramos como exemplo o caso que ocorreu no Morro
da Previdência, no Rio de Janeiro, em que o menino Eduardo aparece
na mídia como um traficante morto em confronto e depois aparecem
novas fontes, como o vídeo de um morador da região, mostrando os
PMs forjando o auto de resistência, e com esses novos fatos a mídia
passa a noticiar a mesma história de uma outra maneira.
Quando falamos desse caso, muitos alunos tinham já conhecimento sobre ele e isso facilitou a análise, além do que muitos deles
trouxeram relatos de violências policiais e de abuso de autoridade já
vividos e presenciados em suas comunidades.
Para concluir a questão sobre o papel da mídia na construção
da opinião pública sobre a veracidade dos fatos, foram apresentadas as
imagens contidas no material didático que faziam contraponto entre
manchetes semelhantes, porém apresentadas de maneiras diferenciadas. As palavras selecionadas para cada tipo de notícia podem ser analisadas para buscar perceber preconceitos raciais e a marginalização da
população periférica. Dentre os exemplos abordados, estão noticiários
como “Polícia prende jovens de classe média com 300 kg de maconha
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no Rio”, enquanto outra notícia do mesmo jornal aponta que “Polícia
prende traficante com 10 kg de maconha em Fortaleza”.
Ao final da aula, problematizamos os interesses dessa mídia,
levando em consideração que 70% dela estão nas mãos de apenas seis
famílias no Brasil, questionando junto com os alunos quais interesses
essas mídias representam. Apesar de sua forma simples de se expressar, muitas das formulações dos alunos a respeito do papel da mídia se
mostraram bastante críticas e satisfatórias.
Assim como o planejamento inicial da A verdadeira história da
verdade estava inserido em um contexto de materiais pedagógicos que
possibilitassem um entendimento de conceitos singulares para o ensino
de história, há ainda outros planejamentos que o devem complementar. A questão da regulamentação da mídia foi um dos principais pontos sobre os quais percebemos o interesse dos alunos, principalmente
fomentado devido à questão do acesso à internet. Dessa forma, procurou-se aliar o estudo de conceitos fundamentais ao ofício do historiador com um diálogo com formas contemporâneas de construir as
verdades, procurando formar um leitor denso e ampliar as competências lecto-escritoras dos alunos.
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Relato sobre a Produção de Material Paradidático a
Partir da Análise do Filme “Cronicamente Inviável”
Maria Teixeira
Abenizia Auxiliadora Barros
Ligia da Silva Viana
Francisco Xavier Freire Rodrigues

Introdução
Este exercício de fazer uma resenha crítica, a partir de um filme embasado teoricamente, foi desenvolvido pelos bolsistas do Pibid
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), com amparo do
professor supervisor e do coordenador do Pibid/Sociologia da Universidade Federal de Mato Grosso, teve como objetivo produzir material
paradidático, bem como nortear atividades para aulas de Sociologia/
Ciências Sociais no Ensino Médio.
Amparados teoricamente em alguns autores das Ciências Sociais, trabalharam-se temas e conceitos, com o propósito de fazer uma
reflexão mais aguçada, a partir das cenas observadas no filme, contribuindo com a construção de um olhar sociológico mais apurado, por
parte dos professores e estudantes do ensino médio, sobre a realidade
social.
Com este texto, propõe-se analisar-se o filme, Cronicamente Inviável (2000), um drama de Sérgio Bianchi, no qual o cineasta se utiliza
da ficção trazendo cenas que retratam a vida cotidiana no Brasil, possibilitando-nos fazer uma analogia com a realidade vivenciada, propondo reflexões em torno das desigualdades sociais e questões raciais no
Brasil, pautadas nos conceitos de alienação, ideologia, preconceito e
racismo.
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O embasamento teórico é pautado em autores, tais como: Marilene Chauí, em suas obras O que é Ideologia (2008) e Convite à Filosofia
(2009); O Povo Brasileiro (1995), de Darcy Ribeiro; O Homem Cordial,
parte V, da obra Raízes do Brasil (1995), de Sérgio Buarque de Holanda;
Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem, artigo de Oracy Nogueira (2006); partes de uma entrevista com Florestan Fernandes, João
Baptista Borges Pereira e Oracy Nogueira, publicada na Revista USP,
com apresentação de Lilia Moritz Schwarcz (2005), intitulada A questão
racial brasileira vista por três professores, e o livro Preconceito Social no Brasil,
de Otávio Ianni (2004). São autores que estiveram sempre atentos aos
problemas sociais e que voltaram suas pesquisas e estudos no sentido
de refletir sobre a realidade da sociedade brasileira. Com tal fundamentação teórica, complementam-se as propostas apresentadas neste
trabalho, que envolvem a reflexão nas aulas de Sociologia, junto aos
estudantes do ensino médio, sobre a realidade presente nos dias atuais.
Destaca-se, também, a importância do uso do cinema para os
graduandos em licenciatura em Ciências Sociais que, ao tratar de temas
como desigualdades sociais e questões raciais, principalmente com estudantes do ensino médio, através da exposição do filme “Cronicamente Inviável”, possibilita aos envolvidos criar novas formas de pensar as
relações sociais.
O uso de filmes é uma prática que já vem de algum tempo em
aulas de diversas disciplinas; neste sentido, os Pibidianos preocuparam-se em tornar a apresentação de um filme algo relevante e que fizesse
diferença nas aulas de Sociologia. A partir de então, foi pensado o projeto “Cinema e Pensamento Social Brasileiro”.
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O projeto: como fazer? O que fazer?
O Pibid/Sociologia/UFMT se reúne semanalmente para desenvolver suas atividades, entre as quais se destacam as Oficinas Aulas e
os Seminários, que são apresentados e debatidos quinzenalmente pelos
bolsistas, graduandos em licenciatura em Ciências Sociais da UFMT e
Professores Supervisores lotados nas Escolas de Ensino Médio, nas
quais o Pibid atua, e contam com a Coordenação do Professor da
UFMT.
Em uma dessas reuniões, o Coordenador do Pibid/Sociologia
propôs a ideia de desenvolver um projeto sobre o uso de filme nas aulas
de Sociologia no ensino médio, que foi de imediato aceita por todos do
grupo, e ganhou o nome de “Cinema e Pensamento Social Brasileiro”.
A seguir, foram determinados alguns dias da semana para dar
seguimento a esse projeto e início de um cronograma de atividades, direcionadas a todos os bolsistas e supervisores do Pibid, sob orientação
do coordenador do Pibid/Sociologia da UFMT, descritas a seguir:
•

No primeiro encontro, foram apresentadas algumas opções
de filmes e, depois de discussões sobre os temas apresentados em cada um e qual poderia contemplar melhor o conteúdo teórico proposto, optou-se pelo filme Cronicamente
Inviável.

•

No segundo encontro, foi apresentado o filme Cronicamente
Inviável, ao final da apresentação, teve debate sobre o conteúdo e cada um do grupo destacou a cena que mais lhe
chamou a atenção. Foi orientado que cada um dos bolsistas
e supervisores trouxesse, no encontro seguinte, uma resenha.
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•

Neste terceiro momento, houve a socialização das resenhas
pelos bolsistas e supervisores e algumas orientações para
melhorá-las. Pediu-se que formassem grupos, os quais ficariam responsáveis por trabalhar alguns conceitos de acordo
com a resenha desenvolvida, agora em conjunto com os
membros do grupo do qual cada integrante faz parte. Este
relato é do grupo que ficou responsável por fazer reflexões
a partir dos conceitos de ideologia, alienação, preconceito
e racismo.

•

No quarto encontro, concluíram-se as resenhas com embasamento teórico, houve algumas orientações do Coordenador, no sentido de preparar um material paradidático que
pudesse ser utilizado pelos estudantes do ensino médio e
que servisse de material de apoio aos professores. As resenhas, depois de concluídas, foram enviadas por e-mail para
o Coordenador/ orientador, que fez as devidas correções.

•

No quinto encontro, apresentamos o material paradidático
em forma de Zine (anexo 1), desenvolvido a partir da resenha do filme Cronicamente Inviável, direcionado aos estudantes do ensino médio. Após análise deste material, decidiu-se
pela padronização do mesmo.

O filme: reflexões de acordo com a teoria
Cronicamente Inviável (2000) é um filme brasileiro dirigido por
Sérgio Bianchi, que em sua trama mostra as várias faces do Brasil, sendo colocadas em debate a ética, a civilidade e as injustiças sociais e
revelando um Brasil nem sempre percebido, e coberto de hipocrisia.
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O filme tem em seu elenco atores e atrizes bem conhecidos no meio
cinematográfico e televisivo, tais como: Bethy Gofman, Cecil Thiré,
Daniel Dantas, Dira Paes, Dan Stulbach, Leonardo Vieira, Zezé Motta,
Zezeh Barbosa, entre outros. Segundo o cineasta Sérgio Bianchi, este
filme, antes de ser um “filme de roteiro”, é um “filme de montagem”,
já que passou dois anos montando a película em parceria com Paulo
Sacramento.
Cronicamente Inviável foi vencedor do grande prêmio Cinema
Brasil de melhor filme em 2001, do prêmio Youth Jury: Enviranment is
Quality of Life, do Festival Internacional de Cinema de Locarno, e participou, também, da 38ª edição do New York Film Festival.
O eixo central do filme trata da desigualdade social no Brasil,
para o qual o cineasta Sergio Bianchi consegue trazer, de forma quase
documental, muitos dos problemas que a sociedade brasileira enfrenta
e que de, alguma maneira, nos levam a refletir sobre o quanto somos
participantes das situações apresentadas e, muitas vezes, até coniventes
com elas.
A mensagem da cena inicial do filme, que mostra um rapaz
colocando fogo numa casa de marimbondos, lugar que ninguém gosta
de mexer, mostra o propósito de Sérgio Bianchi em querer despertar a
sociedade brasileira para refletir sobre a situação caótica vivida e vivenciada no País.
O ponto de partida de toda a trama acontece em um refinado
restaurante, do qual Luís (Cecil Thiré) é proprietário; a cena o mostra a
mesa, Luís acompanhado das amigas/os, Maria Alice (Bety Gofman) e
seu esposo Carlos (Daniel Dantas), e a gerente do restaurante, Amanda
(Dira Paes). Nesse encontro, discutem as injustiças sociais do país e
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extermínio, tenha o papel de tentar sobreviver para realmente gerar a
identidade nacional.
É notório que houve conquistas no decorrer da história
brasileira, mas também é fato que somos uma sociedade permeada por
desigualdades, entre as quais se perpetua a discriminação ao indígena e
ao negro em diversas esferas da vida social.
Sobre o preconceito e a discriminação tratada no filme e que
perdura nos dias atuais, consideramos pertinente a observação de Luiz
Roberto Cardoso de Oliveira, na qual afirma que:
Além das práticas de discriminação tradicionais,
expressas por meio da negação direta e objetiva do
acesso a direitos institucionalizados na sociedade
em tela, e corriqueiramente exercidos pelos demais cidadãos, há um tipo de discriminação menos
aparente, embora igualmente objetivo, o qual se
expressa por meio do que tenho procurado caracterizar como insulto moral. Evidentemente, não
me refiro aqui apenas aos insultos racistas acintosamente vocalizados por pessoas racistas, mas,
principalmente, a situações e eventos nos quais a
agressão (racista) aos negros está embutida nos
atos praticados, e não se traduz adequadamente
em evidências materiais (OLIVEIRA, 2004, p. 85).

O Coordenador do Movimento Viva Rio, Marcos Rezende,
traz a lembrança do homem cordial, que age com o coração, mas é a
miscigenação que nos coloca numa condição diferenciada do resto do
mundo; por isso, é necessário mostrar a cara do Brasil, a força de uma
sociedade fundada nas misturas de raças; a fusão é legal, a diversidade
é importante, essa tem que ser a bandeira; o Brasil pode ser laboratório
da pós-modernidade, porque o futuro do mundo é exatamente o que
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o Brasil vive hoje, essa profusão de cultura, de realidade, de raças, sem
fronteiras.
Isto nos remete a discorrer sobre cordialidade brasileira, “o homem cordial”, hospitaleiro e generoso, de Sérgio Buarque de Holanda,
que ele aponta como
Um traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda
a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria
engano supor que essas virtudes possam significar
‘boas maneiras’, civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante (HOLANDA, 1995, p.
146).

Na concepção de Sérgio Buarque de Holanda, o “homem cordial” “é a forma natural e viva que se converteu em fórmula” (HOLANDA, 1995, p. 147).
Para Rezende, o livro Brasil Ilegal, de Alfredo Burn, é não só um
desacato à imagem multirracial que nos torna diferentes, mas também
uma afronta a esta vitalidade de nós, brasileiros, que nos mantemos
unidos numa só nação. Ele diz que talvez seja por isso que nós, “os
cariocas” que compreendemos bem esse comportamento do brasileiro,
tenhamos o papel de garantir a identidade nacional, comportamento
este que mantém o Brasil unido até os dias de hoje.
É perceptível que estas críticas relacionadas ao livro de Alfredo
Burn partem de ideias etnocêntricas, segundo as quais cada personagem do filme que faz a crítica no programa de TV representa e defende o meio social no qual está inserida. Isso remete ao processo de
alienação, como explicita Marilene Chauí, em sua obra Convite à filosofia,
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na qual relata o estudo de Feuerbach sobre o tema, discorrendo: “[...]
os humanos projetam para fora de si um ser superior dotado de qualidades que julgam as melhores: inteligência, vontade livre, bondade,
justiça, beleza [...]”, conceituando que:
A alienação é o fenômeno pelo qual os homens
criam ou produzem alguma coisa, dão independência a essa criatura como se ela existisse por
si mesma e em si mesma, deixando-se governar
por ela como se ela tivesse poder em si e por si
mesma, não se reconhecem na obra que criaram,
fazendo-a um ser-outro, separado dos homens,
superior a eles e com poder sobre eles (CHAUÍ,
2009, p. 171).

O escritor Alfredo Burn relata em seu livro como se dá a organização do sistema, desde a organização da família, as divisões de classe, as formas de dominação, e faz o debate sobre a natureza humana,
mostrando que esse modelo social é do extermínio, no qual o sistema é
um ciclo de destruição da sua própria raça, e o que está em evidência é
o poder de superioridade.
Todo o contexto social exposto no livro deixa claro que a realidade não é interpretada pelo autor, ficando só em nível de ficção.
Esta realidade é mostrada no filme, no qual a ação é de alienação e
fingimento constante, se apegando a uma ideologia, não pensada, de
sobrevivência. Burn percorre várias regiões do país fazendo contestações sobre acontecimentos locais e de âmbito nacional; no entanto,
ao viver o cotidiano da sua vida real, se adequa ao sistema, fazendo-se
de exterminador, participando do tráfico de órgãos e de outros trambiques para ter ascensão financeira. Aqui cabe esclarecer o conceito de
ideologia, sobre o qual Marilena Chauí destaca que:
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A função principal da ideologia é ocultar e dissimular as divisões sociais e políticas, dando-lhes
a aparência de indivisão social: apesar da divisão
social das classes, somos levados a crer que somos todos iguais porque participamos da ideia de
‘humanidade’, ou da ideia de ‘nação’ e ‘pátria’, ou
a ideia de ‘raça’, etc. Diferenças naturais: somos
levados a crer que as desigualdades sociais das
classes, econômicas e politicas não são produzidas
pela divisão social das classes, mas por diferenças
individuais dos talentos e das capacidades, da inteligência, da força de vontade maior ou menor, etc.
A produção ideológica da ilusão social tem como
finalidade fazer com que todas as classes sociais
aceitem as condições em que vivem, julgando-as
naturais, sem levar em conta que há uma contradição profunda entre as condições reais em que
vivemos e as ideias (CHAUÍ, 2009, p. 175).

Os exemplos seguintes, que compõem cenas do filme em análise, retratam temas que estão em dualidade, tanto com o autor do livro
como com as ponderações dos intelectuais do programa de televisão,
em que ficam claras as posições não apenas em questões individuais,
como também questões coletivas e das classes sociais.
No decorrer do longa, Alfredo Burn (Umberto Magnani) narra
com precisão as condições de várias regiões do país, sempre defendendo a ideia de que a região sul seria aquela que se destaca no cenário
nacional, enquanto as demais seriam consideradas como periferias. É
notório, também, como difere essa dualidade de uma região para outra,
desde os imigrantes até demais aspectos, e como há preconceito por
parte dos brasileiros em relação a determinadas regiões. Fica evidente,
nesse contexto, como as próprias regras conduzem à indivisão entre
as regiões e à luta de classes. Buscamos explicar essa situação com o
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amparo teórico do Prof. Orson Camargo, Mestre em Sociologia pela
UNICAMP e colaborador do site Brasil Escola:
Classe social são grupos amplos, em que a exploração econômica, opressão política e dominação
cultural resultam da desigualdade econômica, do
privilégio político e da discriminação cultural, respectivamente. A concepção de organização social
de Karl Marx e Friedrich Engels se baseia nas relações de produção. Neste sentido, em toda sociedade, seja pré-capitalista ou capitalista, haverá sempre
uma classe dominante, que direta ou indiretamente
controla ou influencia o controle do estado; e uma
classe dominada, que reproduz a estrutura social
ordenada pela classe dominante e assim perpetua a
exploração (CAMARGO, s/d).

Ele expõe também o pensamento de Marilena Chauí: “a classe
ganha autonomia com relação aos indivíduos, de modo que, em lugar
de aparecer como resultante da ação deles, aparece de maneira invertida, isto é, como causando as ações deles” (CHAUÍ, 2009, p. 37).
Entre as cenas do filme, destacamos uma que evidencia o preconceito regional: a cena do desentendimento, no trânsito conturbado
de São Paulo, entre um motorista de ônibus e uma mulher, motorista
do carro que parou na frente do ônibus. Ela desce do carro, arrogante,
e se achando superior, ofende o motorista e, aos gritos, o chama de
“nordestino burro”. O motorista mesmo indignado acaba silenciando
e aceitando a condição que lhe é imposta naquele momento.
Durante todo o filme, percebe-se como se posicionam a classe
média (burguesia) , de um lado, e, de outro lado, a classe baixa (trabalhadores) que lutam pela sobrevivência, tais como mulheres, crianças,
negros, índios etc., colocando-se à mercê da elite dominante, cujo obje-
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tivo é manter o seu status individual, consciente de que há toda uma legalização fornecendo suporte para tal comportamento. Isso nos remete
à conceituação de Darcy Ribeiro:
A classe dominante bifurcou sua conduta em dois
estilos contrapostos. Um, presidido pela mais viva
cordialidade nas relações com seus pares; outro,
remarcado pelo descaso no trato com os que lhe
são socialmente inferiores. Assim é que na mesma
pessoa se pode observar a representação de dois
papéis, conforme encarne a etiqueta prescrita do
anfitrião hospitaleiro, gentil e generoso diante de
um visitante, ou o papel senhorial, em face de um
subordinado. Ambos vividos com uma espontaneidade que só se explica pela conformação bipartida da personalidade (RIBEIRO, 1995, p. 217).

Essa reprodução mostra-se presente durante toda a obra. Outro exemplo que pode ser analisado é a cena do índio que estava na
praia olhando o mar e de repente é abordado de forma violenta e levado preso pela polícia, enquanto as pessoas ao redor presenciavam a
cena como algo normal, sem nenhuma manifestação em favor do índio.
Entre as cenas, uma que reflete bem o pensamento ideológico
e alienante da classe média é a que mostra o Centro Profissionalizante para
Índios, mantido por Amanda, que se justifica, numa entrevista, dizendo
que os negros agora estão lutando pelo seu direito de igualdade em
papéis na televisão e que alguém tem que ocupar o espaço deixado por
eles neste mercado de trabalho.
Estas cenas retratam bem a condição dos negros e dos índios
na sociedade brasileira, que, apesar de terem conseguido avançar nas
conquistas de direitos, ainda estão muito ligados ao conceito de servi-
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dão e de inferioridade, levando à reflexão sobre a dívida do país com
esses sujeitos brasileiros.
Ao analisar as cenas do filme Cronicamente Inviável, podemos perceber o quanto foi determinante na construção da sociedade brasileira
a subserviência dos menos abastados e como essa ideia vem se reproduzindo no decorrer de toda a História do Brasil. A esse respeito, Ianni
escreve:
O racismo tem raízes nos séculos de escravismo,
reiterando-se e desenvolvendo-se, ou recriando-se,
no curso dos diversos períodos em que se divide
o regime republicano, permeando o agrarismo e
o industrialismo, a ruralidade e a urbanidade, nos
espaços públicos e privados, leigos e religiosos,
governamentais e empresariais. Mesmo porque, o
regime de trabalho livre é também uma fábrica de
desigualdades, hierarquias, tensões, antagonismos
e lutas, assim como de intolerâncias, preconceitos
e inclusive segregações (IANNI, 2004, p. 145).

Partindo dessa narrativa, podemos ter a percepção do quanto a
sociedade brasileira preserva muitas dessas desigualdades.
Outro tema abordado no drama que nos despertou a atenção,
e de que na vida real quase não se fala, é a prostituição masculina, revelando o machismo oculto na sociedade brasileira, mostrando como
as ideias machistas estão arraigadas em nossa cultura, na qual o gênero
masculino está em posição, quase sempre, superior ao feminino.
Outra cena marcante do filme é a de Carlos (Daniel Dantas): ele
representa um economista que acredita na racionalidade e toma como
algo naturalizado a questão do trambique brasileiro; seu personagem
é de uma ideologia que busca uma explicação imediata da realidade,
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impregnada de senso comum. Nota-se isto na cena em que ele humilha
a empregada doméstica, justificando que “a lei do menor esforço é a
que rege o mundo”, atribuindo as desigualdades socioeconômicas à
capacidade individual, mantendo a falsa impressão de indivisão social e
negando as contradições do mundo entre as condições reais e as ideias,
ou seja, entre as coisas e as palavras. Além disso, reforça a violência
simbólica exercida por parte de quem domina quando continua a frase
“é preciso manter as pessoas em permanente tensão”, demonstrando
os princípios de suas ideias como hegemônicas e naturalmente arbitrárias, a fim de garantir a legitimidade da cultura dominante e a reprodução das relações do mundo do trabalho.
Em outras palavras, mostra à empregada que ele é o patrão,
que ele manda e que as condições da empregada, de estar onde está, é
culpa única e exclusivamente dela, já que não há um “esforço” maior
de sua parte. Nesse panorama, cabe discorrer sobre algumas categorias
de Pierre Bourdieu:
É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento que os
‘sistemas simbólicos’ cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação
da dominação de uma classe sobre outra (violência
simbólica) dando o reforço da sua própria força
às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para
a ‘domesticação dos dominados’ (BOURDIEU,
1989, p. 11).

Ao tratar das condições socioeconômicas da empregada Josilene, que é de classe baixa e negra, o filme mostra que há mais de três gerações sua família está ligada à de Alice (patroa), demonstrando como
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historicamente as condições sociais de vida de uma classe desprivilegiada e a exploração do trabalho são reproduzidas de geração em geração.
Situações como essas colocadas no filme nos levam a refletir
sobre o quanto a desigualdade social foi e continua sendo um fator preponderante na construção de um ideal de liberdade não só do negro,
mas de todo brasileiro que sonha em ser livre de correntes e máscaras
do nosso sistema capitalista, que, assim como no período colonial, continuam a existir, pois muitos de nós experimentamos hoje uma escravidão velada, mas, nem por isso, somos menos escravos; poderemos ser
realmente livres algum dia? Quanto a esse questionamento, consideramos de grande relevância as falas mostradas em uma entrevista com
Florestan Fernandes, João Baptista Borges Pereira e Oracy Nogueira,
publicada na revista USP (2005), com apresentação de Lilian Moritz
Schwarcz, intitulada A questão racial brasileira vista por três professores, na
qual Florestan Fernandes faz a seguinte observação:
Foi preciso quase três quartos de século para que o
negro e o mulato encontrassem perspectivas comparáveis àquelas com que se defrontaram os imigrantes e seus descendentes. Quanto tempo terá
que correr para que consigam tratamento igualitário numa sociedade racialmente aberta? Essa pergunta parece-me fundamental. Os ‘negros’ devem
preparar-se para respondê-la e os brancos devem
preparar-se para ajudá-los, solidariamente, a pôr
em prática as soluções que a razão indicar, sem
subterfúgios, e com grandeza humana (FERNANDES, 2005, p. 175).

A diferença entre as classes sociais permeia o filme do começo
ao fim, mostrando as relações de poder, alienação e ideologia, nos permitindo uma reflexão sobre as relações entre dominação e a situação
da natureza humana.
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A religião também se faz presente em algumas cenas do filme
e deixa evidente sua participação no meio social, retratada como uma
forma de alienação e dominação, na qual os sujeitos cooptados são os
menos favorecidos, utilizando-se o mecanismo de conformismo para a
aceitação da dura realidade.
O filme tanto relata os conflitos societários como faz a contestação da natureza humana, e a reflexão vem de acordo com as encenações do habitual, que apontam o homem como um ser dominado
por si próprio, mas sem admitir que seja o homem quem determina
as ações sociais; assim, o transforma em outro ser, não assumindo seu
papel de algoz de sua própria raça.
Levando em consideração o conteúdo do filme e o texto de
Marilena Chauí, vale ressaltar que, dentro das ideias tratadas, ficam evidentes o processo de alienação estabelecido na sociedade e a forma
como as ideologias são constituídas pela classe dominante (origem externa), fazendo parte da vida social e internalizadas de forma natural, e
muitas vezes veladas.
No sentido de pensar sobre as desigualdades sociais presentes
na sociedade brasileira, finalizamos este texto com uma citação retirada
da obra O povo brasileiro (1995), de Darcy Ribeiro, que sintetiza bem a
trajetória e a história desta sociedade, que ainda sofre as consequências
do escravismo do século VXIII, e as amarras do patriarcalismo, que
ainda hoje se fazem presentes nas classes dominantes, mantenedoras de
uma situação de dependência e opressão das classes menos favorecidas:
O povo brasileiro pagou, historicamente, um preço terrivelmente alto em lutas das mais cruentas
de que se tem registro na história, sem conseguir
sair, através delas, da situação de dependência e
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opressão em que vive e peleja. Nessas lutas, índios
foram dizimados e negros foram chacinados aos
milhões, sempre vencidos e integrados nos plantéis de escravos. O povo inteiro, de vastas regiões,
às centenas de milhares, foi também sangrado
em contrarrevoluções sem conseguir jamais, senão episodicamente, conquistar o comando de
seu destino para reorientar o curso da história.
Ao contrário do que alega a historiografia oficial,
nunca faltou aqui, até excedeu, o apelo à violência
pela classe dominante como arma fundamental da
construção da história. O que faltou, sempre, foi
espaço para movimentos sociais capazes de promover sua reversão. Faltou sempre, e falta ainda,
clamorosamente, uma clara compreensão da história vivida, como necessária nas circunstâncias
em que ocorreu, e um claro projeto alternativo de
ordenação social, lucidamente formulado, que seja
apoiado e adotado como seu pelas grandes maiorias. [...].Cada vez que um político nacionalista ou
populista se encaminha para a revisão da institucionalidade, as classes dominantes apelam para a
repressão e a força (RIBEIRO, 1995, p. 25-26).

Acredita-se que as ideias defendidas pelos autores citados neste
texto são de grande relevância para o entendimento e também para
refletirmos sobre algumas medidas cabíveis e aplicáveis, se não para
mudar, pelo menos, para amenizar os problemas relacionados ao preconceito e à discriminação no Brasil.

Considerações finais
No ensino médio, a disciplina de Sociologia se tornou componente curricular obrigatório a partir de 2008. No entanto, os conteúdos
destinados a esta disciplina abrange toda a área das Ciências Sociais –
Sociologia, Antropologia e Ciências Políticas. Percebe-se a necessidade
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de se trabalharem mais os conceitos e temas permeando por estas três
áreas, pois não há como dissociar os conteúdos ministrados na escola
de ensino médio, tais como classes sociais, desigualdades sociais, formas de governo, instituições sociais, cultura, etnocentrismo, alteridade,
preconceito, religião, racismo, entre outros.
As descrições das cenas e as reflexões apresentadas sobre o filme “Cronicamente Inviável” possibilitam, além de refletir sobre os temas expostos nesta análise, desenvolver atividades para aulas de Ciências Sociais no Ensino Médio..
A obra cinematográfica analisada coloca em debate a ética, a
moral, a civilidade, as injustiças sociais, mostrando um Brasil nem sempre percebido, coberto de fingimento que mascara a verdadeira realidade cotidiana.
Na construção desta resenha, percebemos que, à medida que
houve debate e troca de ideias entre as participantes do grupo, foram
levantados questionamentos não pensados e percebidos anteriormente, possibilitando a produção de material paradidático em forma de
zine (anexo I), direcionado a estudantes do ensino médio, contendo
informações sobre o filme, reflexões e embasamento teórico, levando-nos a observar o quanto é relevante desenvolver trabalho em grupo.
Desta forma, a recomendação de assistir ao filme e debater as questões
nele apresentadas foi positiva e instigadora para nós, graduandas de
Ciências Sociais e bolsistas do Pibid/Sociologia.
Recomenda-se este tipo de atividade tanto para exercitar o trabalho em grupo como para levantar reflexões profundas acerca de problemas vivenciados no nosso cotidiano, possibilitando estender até os
estudantes do ensino médio esta atividade, através da exibição do filme,
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do material paradidático produzido em forma de zine e de questões
aplicadas a estes.
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Anexo 01 – Zine

Pibid/Sociologia – UFMT

Projeto: Cinema e Pensamento Social Brasileiro.

Pibid/Sociologia
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Projeto: Cinema e Pensamento Social Brasileiro.
Filme: Cronicamente Inviável

Reflexão proposta:
Resenha crítica do filme, com embasamento teórico pautado no texto
de Marilena Chauí sobre alienação, ideologia, preconceito e racismo.
Olá!
Seja bem-vindo ao projeto Cinema e Pensamento Social Brasileiro, realizado pelo Pibid/Sociologia da UFMT. O projeto tem como objetivo
a exibição de filmes em diálogo com a Sociologia. Em um primeiro
momento, foi exibido o filme “Cronicamente Inviável”, um drama
de Sérgio Bianchi (2000), com a proposta de reflexões em torno das
desigualdades sociais no Brasil, pautadas nos conceitos de alienação,
ideologia, regionalidade, identidade; desigualdade social, dominação,
racismo, preconceito e trabalho.
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Refletindo Sociologicamente com o Cinema
Apoio sociológico:
Prof. Dr. Francisco Xavier Freire Rodrigues
Coordenador: Pibid/Sociologia – UFMT
Grupo “Alienação e Ideologia”:
Abenizia Auxiliadora Barros
Maria Teixeira
Lígia da Silva Viana
Graduandas em Ciências Sociais
Pibid/Sociologia – UFMT

SINOPSE:
O filme brasileiro “Cronicamente Inviável”, dirigido por Sérgio Bianchi, em sua trama mostra as várias faces do Brasil. Os personagens
trazem na sua individualidade histórias de vidas que se se entrelaçam,
dando origem a vários episódios cotidianos, que mesmo fictícios, são
reconhecidos por fazerem parte da realidade social brasileira. Tomando
como eixo central do filme a desigualdade social no Brasil, o cineasta
Sergio Bianchini consegue trazer, de forma quase documental, muitos
dos problemas que a sociedade brasileira enfrenta.
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São colocadas em debate a ética, a civilidade e as injustiças sociais, mostrando um Brasil nem sempre percebido, e coberto de hipocrisia.

ROTEIRO E DIREÇÃO
Sérgio Bianchi
Gustavo Steinberg
João Emanuel Carneiro (Colaboração)
Sérgio Bianchi estudou cinema em Curitiba e, posteriormente, em São
Paulo, onde se formou na Escola de Comunicações e Artes da USP,
em 1972.

FICHA TÉCNICA:
Gênero: Drama
Direção: Sérgio Bianchi
Fotografia: Marcelo Coutinho: Antônio Penido
Produção: Sérgio Bianchi; Gustavo Steinberg; Alvarina Souza e Silva.
Roteiro: Sérgio Bianchi; Gustavo Steinberg; colaboração de João Emanuel Carneiro.
Realização: Agravo Produções Cinematográficas.
Direção de Arte: Pablo Vilar; Beatriz Bianco; Jean-Luís Leblanc.
Trilha sonora: Arrigo Barnabé; Carlos Lyra; Helena Meirelles; Tom Jobim.
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Elenco: Cecil Thiré; Betty Gofman; Daniel Dantas; Dan Stulbach;
Umberto Magnani; Dira Paes; Leonardo Vieira; Cosme dos Santos;
Zezé Mota; Zezeh Barbosa; Cláudia Mello; Rodrigo Santiago.
Distribuição: Rio filmes
Lançamento: 2000
Duração: 101 minutos
Idioma: Português

LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA:
Sérgio Bianchi diz que antes de ser um “filme de roteiro”, é um “filme
de montagem”; relata ainda que passou dois anos montando a película,
com Paulo Sacramento.

Questões:
1. O tema do filme “Cronicamente Inviável” condiz com a mensagem
que os realizadores tentaram nos contar? Justifique sua resposta.
2. Qual cena do filme lhe chamou mais atenção? Por quê?
3. No seu dia-a-dia já presenciou algum fato semelhante aos mostrados no filme?
4. Qual sua percepção sobre a trilha sonora do filme, em algum momento a letra de alguma música prendeu sua atenção?
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Maria Alice mostra-se inconformada por estas injustiças serem colocadas como uma característica cultural do Brasil.
O longa-metragem Cronicamente Inviável traz no enredo a discussão, via diálogo acadêmico e experiência da realidade; a compreensão se
dá através da discussão sobre o livro Brasil Ilegal, de Alfredo Burn (não
há identificação sobre a área de sua atuação) em um programa de televisão, composto por diferentes representantes, entre estes a Secretaria de
Finanças do Banco Central e um indígena da etnia Xavante, pelo qual
se institui o ambiente de contestação do conteúdo teórico.
A senhora Clara Bauer – Secretaria de Finanças do Banco Central – faz sua crítica de oposição ao conteúdo do livro de Burn e descreve os sulistas como sendo a ideia de modernização e diz que esses
argumentos da democracia e liberdade estão fora do contexto social,
pois o que se deve levar em consideração é o trabalho e esquecer essa
ideia das formas de dominação; o trabalho é a solução para acabar com
as questões da liberdade; assim ficam simples de se resolver, já que a liberdade do consumo é que deu certo; afirma que o espírito progressista dos sulistas trará a identidade do Brasil, baseado no trabalho, sendo
o único capaz de tornar a nação unida.
O representante indígena, Riparandi, da etnia Xavante, diz
que nos últimos 500 anos o homem ocidental depende da racionalidade para se desenvolver, e racionalidade, como se entende na cultura
xavante, necessita da superioridade; dessa forma, o livro é mais uma
tentativa de manter essa superioridade, porque o conteúdo despreza o
extermínio sistemático dos povos indígenas, não esquecendo que foi
desse extermínio que surgiu esta pretensa união da nação; talvez seja
por isso que o índio, que compreende bem este espírito brasileiro do
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O Mapa como Recurso Didático-metodológico para
Desenvolver em Sala de Aula a Aplicação da Lei
10.639/03: Contribuições do Pibid de Geografia
Nielli Layane Dias Ribeiro
Sílvia Fernanda Cantóia

Introdução
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(Pibid) de Geografia promove a discussão sobre a aplicação da Lei nº
10. 639, de 9 de janeiro de 2003, estabelecida pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9.394/96 – LDBEN (BRASIL, 1996),
com vistas a efetivar no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. O projeto foi
desenvolvido na Escola Estadual Pascoal Moreira Cabral, pertencente
à rede pública do Estado de Mato Grosso.
A proposta do trabalho versando sobre a aplicação da Lei nº 10.
639 no Ensino da Geografia nas turmas do Ensino Médio na Escola
Estadual Pascoal Moreira Cabral foi uma ação que objetivou incentivar
a qualificação e valorização da formação inicial e continuada de acadêmicos e professores de Geografia. Nesse sentido, ao aproximar o
campo acadêmico do campo disciplinar, visou interagir e desenvolver
ações permanentes para a legitimação dos conteúdos abordados nos
espaços das aulas.
A Lei nº 10. 639/03 estabelece a inserção no currículo escolar
do ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira, acrescentando os
artigos 26-A e 79-B à LDBEN 9.394/96. O texto da lei aponta a inclusão do estudo da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a
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cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
o resgate e a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil (BRASIL, 2003).
Dessa maneira, surgiu, dentre tantas indagações, qual a relevância do uso dos mapas para efetivação da Lei nº 10. 639/03 e compreensão do estudo da cultura Afro-Brasileira na E. E. Pascoal Moreira
Cabral, fato que nos impulsionou a pensar, junto ao grupo dos alunos
e professor da Escola, ações que unissem os dois temas em sala de aula.
Pensando a Geografia como uma ciência que estuda a organização do espaço, no qual o investiga e constata seus dados, acredita-se que
o mapa representa a organização do espaço em suas diversas nuances:
A cartografia e a geografia e outras disciplinas
como a geologia, biologia caminham paralelamente para que as informações colhidas sejam representadas de forma sistemática e, assim, se possa ter
a compreensão ‘espacial’ do fenômeno (ALMEIDA; PASSINI, 2011, p. 16).

É fundamental que no ensino de Geografia o aluno aprenda
a fazer leituras críticas dessas representações cartográficas e transpor
essas informações para seu cotidiano. Com efeito,
[...] a cartografia oferece a compreensão espacial
do fenômeno, tanto para o uso cotidiano como
para o científico, a figura cartográfica tem, a princípio, uma função prática. Ela serve como instrumento de conhecimento, domínio e controle de
um território (CASTROGIOVANNI, 2000, p. 39).
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Partindo deste pressuposto, nosso objetivo é possibilitar aos
alunos a compreensão do espaço vivido e as relações sociais por meio
da leitura e construção de mapas; para tanto, lançamos mão de provocações e reflexões sobre leituras que revelassem como a África contribuiu, e contribui, na formação da cultura brasileira e como os mapas
podem ser utilizados para desvelar conceitos reproduzidos pela sociedade, possibilitando que os alunos tecessem seus conceitos e pudessem
evidenciar um olhar diferente sobre o tema. Assim, ponderamos ser
fundamental para os estudantes do ensino médio saber ler o mapa e,
para além do mapa, saber ler o mundo a sua volta.

Percurso da Pesquisa
Diante da vasta literatura na área científica da Geografia, emergida no final do século XX, inúmeros enfoques de estudos e tendências, como a Geografia cultural, da religião, da saúde e do turismo, diversificaram o campo teórico e epistemológico dessa disciplina. Essas
tendências apresentam contribuições para os estudos e práticas de um
geógrafo; contudo, nos últimos anos têm se apresentado vários questionamentos com relação à necessidade de discussões que contemplem
as realidades socioespaciais e socioambientais presentes.
Neste contexto, uma tendência emergente surge marcando o
campo da Geografia. Trata-se da Geografia crítica, que emerge em um
cenário político, cujo pano de fundo era o processo de democratização;
acompanhada desse movimento, ganhou força na discussão de problemáticas atuais, como desigualdades sociais.
Santos (2009) chama-nos a atenção para o interesse nas discussões supracitadas por parte dos professores geógrafos, apontando
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o baixo interesse na produção de uma re-leitura de dimensões espaciais, étnicas e sociais na sociedade brasileira. No entanto, só a partir da
promulgação da Lei 10.639/03 foi possível legitimar a necessidade de
discussão e releitura da temática no ambiente escolar.
Por meio da Lei 10.639/03, foi possível amplificar as discussões
em torno da cultura afro-brasileira, já que:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura
Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o
caput deste artigo incluirá o estudo da História da
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil,
a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do
povo negro nas áreas social, econômica e política
pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
[...]
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20
de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência
Negra’ (BRASIL, 2003).

Santos (2009) destaca a agenda desta Lei, assevera que a proposta não é apenas inserir conteúdos, mas rever os conteúdos, práticas
e posturas, conceitos e paradigmas com vistas a construir um sentido
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antirracista no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, percebemos a necessidade de implementação integral da Lei no processo
pedagógico de formação humana do professor e do aluno.
A formação do Professor de Geografia está implicada principalmente na concepção de uma Geografia Humana, cujas concepções
estão direcionadas às problemáticas sociais, espaciais e políticas.
De acordo com Callai (2010, p. 22), a concepção final de ensinar
Geografia rompe com as práticas reprodutoras de transmitir conteúdos
em formato de informações, por isso contribui para a construção de
um saber geográfico, produzindo pensamentos que envolvem a dimensão espacial, com o intuito de compreendê-lo criticamente, a partir da
análise dos espaços estudados. Entende-se por geografia escolar (educação geográfica) o desenvolvimento de “um pensamento espacial que
se traduz em: olhar o mundo para compreender a nossa história e para
interpretar o mundo da vida. Interessa conhecer o mundo interligando
os problemas do lugar com as demandas globais”.
Nesta direção, nos deparamos com o processo de formação
inicial do professor de geografia, período importante no qual as práticas pedagógicas serão fundamentais para reflexões sobre a carreira.
Pontuschka et al. (2009) descrevem o cenário da formação inicial do
professor de Geografia, apontando dificuldades de se legitimarem os
conhecimentos do campo científico de forma integral nessa formação.
Esse processo é agravado pela precariedade nos cursos de licenciatura
que não atinge só a área da Geografia, mas o todo na formação docente no país, onde não se prioriza uma formação integral e legítima do
magistério.
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Com efeito, as autoras assinalam a insuficiência de atendimento
do setor público no que tange à formação docente, possibilitando uma
formação integral do sujeito em detrimento da formação em instituições privadas que são majoritárias, todavia apresentam uma formação
aligeirada e desprovida de qualidade, percebida sem muito esforço. Outro ponto circunscreve o dualismo bacharelado e licenciatura na universidade pública; é notado que, cada vez mais, a dissociação entre os
cursos de Geografia nessas habilitações tem causado problemas para a
formação do professor.
Embora esse não seja um problema apenas dos cursos de Geografia, o que se percebe é uma valorização dos cursos de bacharelado em detrimento dos de licenciatura. Estes últimos são considerados
em condição de inferioridade, cursos complementares e secundários
(PONTUSCHKA et al., 2009).
Com relação ao conhecimento da matéria de cartografia na formação inicial do professor licenciado em Geografia, Sampaio (2010)
apresenta o cenário da produção desse conhecimento em “ensino de
cartografia” em cursos de Geografia no Brasil. O autor trata da importância dessa disciplina na matriz curricular desses cursos em Instituições de Ensino Superior (IES). Por meio do estado da arte, são apresentados os pontos positivos que refletem a necessidade dos estudos da
cartografia na formação do docente. Contudo, não deixa de destacar os
pontos negativos levantados nas entrevistas com alunos dos cursos de
Geografia que revelaram a insuficiência da carga horária da disciplina
cartografia, o despreparo do professor no que tange à habilitação no
trato com o conteúdo e a falta de material, sendo mais numerosos estes
pontos negativos levantados (SAMPAIO, 2010).
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Além destes pontos, Sampaio (2010) indica as problemáticas da
ausência do ensino de cartografia na formação do professor de Geografia, consequentemente a dificuldade em legitimar a “alfabetização
cartográfica” no Ensino Fundamental da Educação Básica.
Nesse sentido, Martinelli (2009) traz diversas manifestações das
cartografias, dentre elas a cartografia temática, que passa a ser configurada por meio da transição das expressões quantitativas para expressões eminentemente qualitativas, afirmando que
a construção dos mapas temáticos tem início com
a delimitação da parte da realidade a ser problematizada pelo pesquisador interessado na realização
da representação, com vistas a estabelecer diretrizes que orientem a busca de respostas às questões
a ela colocadas (MARTINELLI, 2009, p. 33).

Segundo o autor, o mapa temático deverá expor o tema que
vem anunciado no título que o acompanha; enfatiza também sua tríplice função, isto é, registrar e tratar dados, bem como comunicar informações por eles reveladas. Entende-se então que um mapa não deve se
limitar a responder apenas “onde fica?”. Atualmente, é necessário avançar e responder mais questões, como: “por quê?”, “quando?”, “por
quem”, “para que finalidade” e “para quem” (MARTINELLI, 2009, p.
26).
Diante desse quadro, podemos perceber no contexto educacional do professor de Geografia dificuldades na prática pedagógica no
trato com os conteúdos e na transposição dos conhecimentos cartográficos. Tais informações são evidenciadas na pesquisa de Simielli (2010,
p.87) realizada em uma escola pública de Ensino Fundamental:
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Em cursos ministrados em diferentes cidades do
Estado, percebeu-se que boa parte do professor
não domina noções elementares de Cartografia,
como: escalas, leitura da legenda, métodos cartográficos elementares, projeções etc. Consequentemente, esse professor não terá condições de trabalhar amplamente com o mapa, usando-o apenas
como recurso visual (SIMIELLI, 2010, p. 87).

Katuta (2000, p 10) reforça a tese de que, devido às dificuldades
em trabalhar os temas relacionados à geografia física, o “professor delega a escolha do conteúdo a ser trabalhado no ensino de geografia ao
livro didático, ou ao autor do mesmo”.
Notamos então que há uma necessidade em transformar a concepção livresca e reprodutivista vinculada a uma prática pedagógica
tecnicista, desprovida de um papel transformador na educação e no
processo de “ensinagem”, seja na formação inicial, seja na continuada.
A partir dessas considerações, o Subprojeto Geografia traçou o
processo metodológico para melhor atuar no espaço escolar.
As atividades e intervenções do Pibid Geografia, tendo como
meios a aplicação da Lei nº. 10.639/03 no ensino da Geografia nas
turmas do Ensino Médio da Escola Pascoal Moreira Cabral em Cuiabá-MT, no decorrer do ano letivo de 2015, contaram com estudos introdutórios ao tema, mediados pela professora coordenadora do Programa, possibilitando a interlocução entre o professor da escola e os
acadêmicos bolsistas.
O primeiro contato com o contexto escolar ocorreu por meio
de observações em sala de aula, seguidas por estudos e planejamentos
no espaço da escola, juntamente como o professor supervisor (titular
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do componente curricular), nos quais foram previstas ações de interação dos conteúdos curriculares de Geografia e a Lei nº 10.639/03.
Após o início das leituras, estudos e discussões com vista a organizamos uma proposta teórico-metodológica que envolvesse os alunos,
realizamos as intervenções; estas se organizaram a partir do cronograma de aula já estabelecido pelo cronograma do professor supervisor.
O programa de estudos e práticas interventivas contemplaram as três
turmas do 1º ano do Ensino Médio.
O conteúdo “Cartografia: O mapa da África em sala de aula”
foi trabalhado no período de quatro semanas durante as aulas de Geografia. Para a realização da proposta, foram ministradas quatro aulas
em cada turma, configurando o total de 12 aulas mensais. As estratégias
de ensino das aulas se deram de forma expositiva, exemplificativa (verbal e demonstrativa), trabalho em grupo e elaboração conjunta, enfatizando leitura, análise e construção de mapas temáticos. Priorizou-se a
aprendizagem significativa, considerando e valorizando as experiências
dos alunos. O conteúdo foi apresentado nas turmas A, B, C do 1º ano
matutino do Ensino Médio regular, em dias alternados da semana, de
acordo com os horários da disciplina.
Os estudos e pesquisas do Pibid Geografia foram realizados na
universidade, juntamente com o professor da escola. A partir de visitas
diagnósticas na escola, foi possível conhecer a proposta da área de humanas sugerida no espaço de estudos de práticas pedagógicas da escola
(Sala do Educador).
Nesse sentido, os estudos partiram da proposta da Lei 10.639/03
no contexto das aulas de Geografia. Com base nos estudos, pesquisas e
diálogos foram pensadas quatro oficinas de recursos pedagógicos que
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possibilitavam a discussão da Lei por meio de “confecção de história
em quadrinhos”, “exposição e discussão de curtas metragens sobre a
temática”, “construção de fantoches para apresentações problematizando a discriminação do negro” e “construção de mapas temáticos
objetivando a pesquisa das culturas afro-brasileiras”.
No decorrer das ações do Pibid Geografia, retornamos à escola, observamos as aulas, percebemos que eram ministradas utilizando-se apenas o livro didático, configurando-se um ensino distante da
realidade. Esse fato nos provocou um repensar em nossa postura docente – ainda em processo de formação inicial – entendemos a partir
dessas evidências a necessidade de diversificar as aulas de Geografia
utilizando o livro didático como um material auxiliar de apoio ao trabalho didático. Dessa forma, esse material comporá nosso acervo de
estratégias para elaboração do “fazer-pensar”, possibilitando, assim,
construir nossa autonomia em detrimento da dependência do livro didático (KIMURA, 2010).
Diante disso, podemos lançar mão de outras possibilidades interventivas nas aulas, como as oficinas que proporcionam momentos
didático-metodológicos relevantes para a construção do conhecimento. Quando o professor compreende essa função, ele busca recuperar o
interesse dos alunos através de diversas metodologias de ensino.
Após as observações das aulas de Geografia, lançamos mão
da construção da proposta de trabalhar a Lei na construção de mapas
temáticos. Para tanto, no primeiro momento, foram planejadas aulas
introdutórias sobre o assunto da Lei; no segundo momento, os estudos
da cartografia temática e no terceiro momento, a construção dos mapas temáticos oriundos das discussões e das pesquisas realizadas pelos
alunos.
225

Por meio da interação entre os acadêmicos e professor titular da escola, desenvolvemos o processo didático-metodológico que
nos permitiu realizar nas turmas dos 1ºs anos do Ensino Médio aulas
participativas, dinâmicas e criativas. Percebemos que, quando os alunos entendem a importância do mapa, da leitura e da construção dos
diversos tipos de mapas, passam a lê-lo com um olhar mais crítico e
reflexivo. Todo mapa tem uma representação espacial e compreendê-la
é fundamental na formação escolar, seja no Ensino Fundamental, seja
no Ensino Médio.
Os mapas construídos em sala de aula tiveram como objetivo
desvelar preconceitos e estereótipos reproduzidos pela sociedade, por
meio de mapas temáticos que representam a contribuição cultural da
África no Brasil. Conjuntamente, construímos mapas temáticos que
representavam o Continente Africano, fluxo de navios negreiros, a divisão dos povos antes e depois da colonização e mapas do Brasil com
representações espaciais das principais contribuições dos negros nas
danças, comidas, músicas, religião e economia (agricultura).
Dentre as práticas pedagógicas das aulas, foram organizados
grupos entre 10 e 12 alunos; apresentamos algumas sugestões de temas para pesquisa que usaríamos como base para construir os mapas.
Os temas tiveram o intuito de contar, por meio dos mapas, uma breve
história da colonização do Continente Africano, as rotas dos navios
negreiros, apresentando os países de origem e os estado brasileiros em
que os navios ancoraram, para identificar as principais contribuições na
cultura afro-brasileira. Nessa configuração, os temas foram definidos
como pode ser identificado no Quadro 1.
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Quadro 1 – Divisão e temas dos mapas temáticos construídos
Foto 1 - Construção - 1º A Foto 5 Construção - 1º B

Foto 9 Construção - 1º C
Foto 10 - Religiões
Foto 2 - Mapa Político da Foto 6 - Rotas dos Navios
Afro-Brasileira
pelo
África
Negreiros
Brasil
Foto 3 - Regionalização Foto 7 - Danças Afro-Bra- Foto 11 - Produtos
da África
sileiras
Afro-Brasileiros
Foto 4 - Línguas oficiais
Foto 8 - Comidas de ori- Foto 12 - Representada África (Grupos linguísgem Afro-Brasileira
ção da África no Brasil
ticos)

Organização: Ribeiro (2015)

Para a elaboração das aulas, identificamos previamente as possíveis dificuldades que os alunos teriam em compreender a cartografia
e relacioná-la com o conteúdo abordado. Assim, de antemão, apresentamos as noções básicas da cartografia, possibilitando-lhes conhecer
diferentes mapas e representações gráficas, entre elas: desenhos, cartas
mentais, croquis, maquetes, plantas e mapas.
A construção da oficina deu-se no período de quatro semanas;
na primeira semana, realizamos a exposição das noções da cartografia
temática e percebemos pouca interação dos alunos na aula; todavia,
quando sugerimos a organização dos grupos e os temas de pesquisa
para construir os mapas, eles se organizaram sem dificuldades.
Na segunda semana, os grupos trouxeram as pesquisas realizadas em diversos sites da web. Por meio dessas pesquisas, iniciamos a
construção dos mapas temáticos, que teve duração de três semanas até
chegarmos ao resultado final.
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A construção dos mapas do 1º Ano A do Ensino Médio
No 1ª ano A do Ensino Médio, o processo de construção dos
mapas foi realizado pelos alunos (figura 1), organizados em três grupos.
Na primeira aula, expusemos os elementos básicos da cartografia como
base para a construção dos mapas, dividimos os grupos e sugerimos os
temas para pesquisa.
Figura 1 – Construção dos mapas

Fonte: Ribeiro (2015)

O grupo 1 realizou a pesquisa sobre a regionalização da África,
representada na figura 2. O grupo identificou que o continente está dividido em duas regiões: África do Norte e África Subsaariana; o mapa
temático utiliza duas cores para diferenciar essas regiões. No processo
de pesquisa e construção do mapa, os alunos realizaram vários apontamentos em sala de aula, referenciaram sites da web que apresentavam a
Região Norte como a África Rica e a Região Subsaariana com altos ín228

dices de pobreza e miséria; enfatizaram, ainda, que o país que apresenta
o maior índice do Produto Interno Bruto (PIB) é a África do Sul, localizada na Região Subsaariana. Questões como essas foram provocadoras para se discutirem concepções políticas e econômicas distorcidas.
Figura 2 – Regionalização da África Mapa Político da África

Fonte: Ribeiro (2015)

O Grupo 2 pesquisou sobre o processo de colonização do
Continente Africano, representado na figura 3. O mapa de política foi
construído utilizando cores para diferenciar os principais países que o
colonizaram.
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Figura 3 – Mapa Político da África

Fonte: Ribeiro (2015)

O Grupo 3 pesquisou os principais grupos linguísticos (figura
4), utilizando-se de cores diversas para enfatizar aqueles que refletem
o processo de colonização do Continente, como os países colonizados
por Portugal, que têm como língua oficial o português.
Figura 4 – Línguas oficiais da África (Grupos linguísticos)

Fonte: Ribeiro (2015).
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A construção dos mapas do 1º Ano B do Ensino Médio
A metodologia utilizada no 1º Ano B do Ensino Médio foi desenvolvida de maneira análoga à da turma anterior. A figura 5 apresenta
o processo de construção dos mapas pelos alunos.
Figura 5 – Construção dos mapas

Fonte: Ribeiro (2015)

O Grupo 4 realizou a construção do mapa que apresenta a rota
dos navios negreiros, representada na figura 6. Os alunos utilizaram
cores divergentes para enfatizar o Brasil e o Continente Africano, usaram linhas também em cores diversas, para representarem a rota dos
navios do país de origem ao Estado de chegada. Por meio das pesquisas
realizadas pelo grupo, evidenciaram em sala de aula que os países de
origem dos navios negreiros – Guiné, Angola e Moçambique – foram
colonizados por Portugal, desse modo os negros trazidos escravos tinham o português como língua oficial.
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Figura 6 – Rotas dos Navios Negreiros

Fonte: Ribeiro (2015)

Os quatro primeiros mapas contam brevemente a história dos
negros trazidos ao Brasil; a partir do grupo 5, os mapas irão apresentar as principais contribuições dos negros trazidos escravos na cultura
afro-brasileira.
O mapa de danças afro-brasileiras, segundo a figura 7, foi desenvolvido com uma cor base para todo o Brasil e cores diversas na
legenda, apresentando as principais danças, entre elas: samba, samba de
roda, samba de gafieira, maculelê. Cada cor na legenda representa uma
dança; essas cores das danças foram inseridas no mapa por um símbolo
de círculo, desse modo percebemos que as danças de origem afro-brasileira estão presentes em todo o Brasil, havendo maior diversidade de
danças nas regiões sudeste e nordeste, onde os navios negreiros ancoraram.
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Figura 7 – Danças afro-brasileiras

Fonte: Ribeiro (2015)

O grupo 6 desenvolveu o mapa temático Comidas de Origem
Afro-Brasileira, conforme a figura 8; os alunos construíram um mapa
de ordem usando a cor azul no tom claro para mostrar as regiões que
consomem as comidas em menor quantidade e o azul escuro para as
regiões que as consomem com maior frequência. As principais comidas
afro-brasileiras foram apresentadas na legenda do mapa.
Figura 8 – Comidas de origem afro-brasileira

Fonte: Ribeiro (2015)
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A construção dos mapas do 1º Ano C do Ensino Médio
A figura 9 apresenta imagem dos alunos do 1º C do Ensino Médio participando do processo de construção dos mapas; a metodologia
foi a mesma utilizada nos 1ºs A e B do Ensino Médio.
Figura 9 – Construção dos mapas

Fonte: Ribeiro (2015)

O grupo 7 realizou diversas pesquisas para identificar as religiões de origem africana cultuadas no Brasil. Os alunos apresentam na
legenda do mapa os nomes dessas religiões, utilizando cores diversas
para cada uma, conforme figura 10. Para representá-las no mapa, utilizaram-se do símbolo de círculo nas cores indicadas na legenda; por
meio do mapa temático desenvolvido pelos alunos, percebemos que
em todo o país são cultuadas as religiões afro-brasileiras.
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Figura 10 – Religiões afro-brasileiras pelo Brasil

Fonte: Ribeiro (2015)

O grupo 8 participou do processo de construção do mapa produtos de origem afro-brasileira, conforme demonstra-se na figura 11.
O mapa enfatiza os principais produtos da nossa agricultura que foram
trazidos pelos negros.
Figura 11 – Produtos afro-brasileiros

Fonte: Ribeiro (2015)
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O grupo 9 realizou a construção de uma representação gráfica
do negro no Brasil, conforme a figura 12. A representação teve como
intuito finalizar a proposta de construção dos mapas, de modo a provocar a efetivação da Lei 10 639/03 e a reflexão sobre ela na disciplina
de Geografia, utilizando o Mapa Temático como recurso didático-metodológico.
Figura 12 – Representação da África no Brasil

Fonte: Ribeiro (2015)

No processo de construção dos mapas, os alunos apresentavam
falta de conhecimento dos elementos e noções básicas da cartografia,
várias dificuldades em diferenciar os tipos de mapas temáticos (qualidade, quantidade e ordem), o uso das cores e dos signos e, sobretudo, em
construir as legendas de modo a responder à finalidade do mapa. Embora os alunos tivessem realizado as pesquisas e detivessem todas as
informações necessárias para construir os mapas, eles não conseguiam
relacionar as informações ao processo de construção desse material.
Desse modo, verificamos que o processo de criação dos mapas na formação do aluno requer uma prática pedagógica sólida, que associada a
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teoria à prática, em busca do fazer didático-metodológico ressignificado como uma prática com compromisso.
A partir dos conteúdos abordados e do desenvolvimento de
diversos mapas temáticos do Continente Africano e do Brasil, com o
objetivo de representar a Cultura Africana e suas contribuições na formação da sociedade brasileira, foi possível vivenciar as ressignificações
do conhecimento produzido em sala de aula.
Nesse sentido, constatamos que os estudos, produção e análise
dos mapas proporcionaram aos alunos novos horizontes de compreensão da construção social, econômica, política e espacial do povo brasileiro, pois participaram do processo compartilhando suas experiências
e representações espaciais. O espaço/tempo dessas aulas proporcionou
a exposição dos mapas para a comunidade escolar na “Mostra Cultural”, realizada no dia da “Consciência Negra” de 2015.

Considerações finais
O Pibid é importante na formação de futuros professores, pois,
durante a realização desta proposta de trabalhar a relação entre o mapa
e a Lei nº 10.639/03, nos foi oportunizado conhecer a realidade escolar e desenvolver um embasamento teórico-metodológico, juntamente
com a professora coordenadora e orientadora da licenciatura e o professor supervisor.
O Pibid possibilita uma interação no ambiente escolar, aproxima o campo acadêmico do campo disciplinar, fomenta interlocuções
entre a formação inicial e a continuada. Por meio deste espaço, vivenciamos diversas experiências de práticas docentes na Escola Estadual
Pascoal Moreira Cabral.
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Enquanto práticas pedagógicas de iniciação à docência no ensino de Geografia, destacamos que desenvolver a proposta do uso do
mapa da África em sala de aula para apresentar a Lei nº 10. 639/03,
compreender as contribuições da História e Cultura Afro-Brasileira e
as relações sociais a partir das representações espaciais foi um desafio. Todavia, o maior desafio vai além de legitimar a história e cultura
afro-brasileiras no currículo da Geografia, já que, nesse processo de
ensino e aprendizagem, é a legitimação docente dentro de um processo constante de mudança e investimento pedagógico que se espera do
ensino dessa disciplina escolar, assim como das demais disciplinas que
compõem o currículo das escolas brasileiras.
Considerando as finalidades do Ensino Médio prescritas, que
versam sobre “o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996), entendemos que o
uso dos mapas nas aulas de Geografia proporcionou aos alunos um
instrumento de conhecimento para o cotidiano, uma leitura crítica das
representações espaciais e possibilitou-lhes releituras da realidade na
qual estão inseridos.
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Diversidade Étnico-racial no Currículo de História:
Possibilidades e Limites de Atender as Demandas Legais
Através da Produção de Material Didático
Paulo Jorge Rodrigues

Introdução
No século XXI, o debate sobre os direitos fundamentais das
pessoas humanas está muito consolidado em termos teóricos, sendo
que as constituições democráticas dos países dão aporte para Leis que
não podem ser contrariadas nem por autoridades públicas constituídas.
A Constituição de 1988, que está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Organização das Nações
Unidas, em 1948, afirma que certos direitos fundamentais não podem
ser violados por Leis que desrespeitem os direitos citados acima:
Todas as pessoas são obrigadas a respeitar a Constituição e as Leis do país e quem desrespeitar alguma delas pode sofrer uma punição. Se uma autoridade pública praticar ato contrário à Constituição
ou a uma Lei poderá até perder o cargo, além de
não ter valor legal aquele ato (DALLARI, 1984,
p. 11).

No Brasil, a Constituição de 1988 consolidou muitas demandas da sociedade civil brasileira, em destaque aquelas do movimento
negro unificado e dos povos indígenas. A partir dessa Constituição, os
movimentos sociais puderam exercer pressões por leis referentes às
demandas seculares, no que tange à população negra e afrodescendente
brasileira. Para aprofundar tal questão, basta pesquisar a atuação parlamentar de Abidias Nascimento e outros representantes do movimento negro, mas isto seria outro trabalho. A questão candente de nossa
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temática é: se a discussão racial no Brasil já era difícil, na atualidade,
com a Constituição de 1988 e as leis dela decorrentes, não reconhecer
a cultura e história da população negra e afro-brasileira passou a ser
infração. A valorização dos setores dessa população sempre enfrentou
dificuldades na análise dos currículos e materiais didáticos, mas, com
as leis, fato de tornou-se política pública de Estado, a partir da Seção
II, Da Cultura, nos artigos 215 e 216 da Constituição brasileira atual
(BRASIL, 1988). Uma política pública de Estado independe da vontade
dos governantes, não cabendo aos governadores, diretores ou grupos
de educadores escolherem cumprir ou não. E os movimentos sociais,
negro e afro-brasileiro, podem cobrar resultados de como tal política
está sendo aplicada nas redes pública e particular de ensino.
Todo currículo é um instrumento de representação do outro
ou outros, por isso a inclusão ou exclusão de temáticas ou conteúdos
curriculares nos Projetos Políticos Pedagógicos – PPPs – das escolas
significa dar voz e vez aos que foram considerados diferentes e inferiores pelos brancos. Um currículo, para proporcionar espaço, vez e voz
não pode estar restrito a oferecer uma representação positiva dos negros e dos afro-brasileiros, porque a representação deve ser feita num
espaço de autoinscrição dos diferentes setores sociais em igualdade de
condições para cada parcela da população.
Historicamente, o racismo resultou da expansão do colonialismo europeu sobre as Américas e Ásia, que classificou os povos não
europeus como povos de raça inferior, justificando, no plano político e
econômico, a escravização dos africanos e indígenas.
No Brasil, podemos observar os meandros legais acerca do debate antirracista, a partir de algumas leis. A primeira delas foi a Lei
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Áurea7, assinada pela princesa Isabel, em 1888, como influência do movimento abolicionista nacional e internacional. Um século depois, exatamente, a Constituição de 1988 dará os preceitos fundamentais para
leis como a da regularização das terras quilombolas8 e a Lei nº 10.639,
que foi reafirmada pela n.º 11.645, que estabeleceram as atuais diretrizes e bases da educação nacional, cujos desígnios são os de incluir
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade das temáticas
“História e Cultura Afro-Brasileira” e também dos povos indígenas.
Tais leis viam garantir a valorização, revisão e problematização da questão racial na sociedade brasileira para que possamos melhor conhecer,
discutir e entender a história do Brasil, que será ensinada nas escolas.
Desse modo, podemos desconstruir os diferentes mecanismos de manutenção dos racismos e opressões que são criados e reinventados pela
cultura escolar e pelo ensino da história previsto pela normatização
curricular vigente. Pensamos que existe um grande déficit do ponto de
vista antirracista/antieurocêntrico referente aos conteúdos programáticos, às temáticas e às abordagens tanto da história e cultura africanas
quanto da chamada história geral. Os manuais didáticos, via de regra,
mantêm uma abordagem quadripartite da história focada em algumas
civilizações ocidentais e em linearidades que ressaltam os povos vencedores, em detrimento dos povos colonizados.
O Comitê Científico Internacional da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na redação da História Geral da África, traz alguns apontamentos sobre sua
história. De acordo com a organização, o Brasil vem estabelecendo
7 Lei Imperial n.º 3.353, de 13 de maio de 1888.
8 Artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias [Constituição de
1988], 2006, p. 173: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado
emitir-lhes os títulos respectivos”.
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uma aproximação com os países desse Continente, sendo essa iniciativa
mais um importante passo para a consolidação da nova agenda política:
A crescente aproximação com os países da África
se reflete internamente na crescente valorização do
papel do negro na sociedade brasileira e na denúncia das diversas formas de racismo. O enfrentamento da desigualdade entre brancos e negros no
país e a educação para as relações étnicas e raciais
ganhou [sic] maior relevância com a Constituição
de 1988. O reconhecimento da prática do racismo
como crime é uma das expressões da decisão da
sociedade brasileira de superar a herança persistente da escravidão (2010a, p. VIII).

Santana et al. nos esclarecem que as ‘africanidades’ brasileiras
são intrínsecas à nossa cultura. Estas fazem parte de elementos simbólicos e materiais construídos e vivenciados há quase cinco séculos, já
que os africanos escravizados e seus descendentes, ao participarem da
edificação da nação, trouxeram como sujeitos da história seus repertórios sociais e histórico-culturais (SANTANA et al., 2013, p. 14).
Logo, o ponto fundamental de questionamento é: Como pode
um país, que passa dois terços da sua história de 515 anos, esquecer-se
da história africana? Quais são os discursos sobre a cultura negra que
são (re)produzidos no contexto escolar? E por que se faz necessária
essa discussão na atual conjuntura?
Um continente que corresponde a 22% da superfície sólida do
planeta. Mais de 2.000 povos com diversas formas de organização social que estão no continente há aproximadamente três milhões de anos,
segundo historiadores. Assim é a África, berço da humanidade (WEDDERBURN, 2005, p. 02).
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Outro ponto fundamental ao qual devemos atentar, a partir da
Lei nº. 10.639, é que não podemos situar a história da África como algo
que envolve unicamente o negro brasileiro, haja vista que a dimensão
da história africana vai muito além do afrodescendente. A história da
África tem a ver, fundamentalmente, como um interstício para compreendermos a história brasileira. Não podemos compreender a história da humanidade sem compreendermos a história africana. No que
tange à história do Brasil, não podemos compreendê-la, mesmo com
essa leitura clássica que apreendemos nas escolas em linhas gerais, a
partir da Ibéria, ou seja, Espanha e Portugal e, particularmente, Portugal sem estabelecer uma estreita correlação com a história africana.
Fernandes (2005, p. 379) corrobora que, apesar da grande influência da cultura europeia em nosso país, a cultura vista como dominante não conseguiu extinguir as culturas indígena e africana. Contraditoriamente, para o autor, o colonizador europeu foi influenciado
pela riqueza cultural dos índios e negros. É interessante pontuar que
esse modelo de organização trazido pelos portugueses também se fez
presente no campo da educação e da cultura.
A UNESCO (2010a, p. VII) considera que:
A imensa riqueza cultural, simbólica e tecnológica
subtraída da África para o continente americano
criou condições para o desenvolvimento de sociedades onde elementos europeus, africanos, das
populações originárias e, posteriormente, de outras regiões do mundo se combinassem de formas
distintas e complexas. Apenas recentemente, tem-se considerado o papel civilizatório que os negros
vindos da África desempenharam na formação da
sociedade brasileira. Essa compreensão, no entanto, ainda está restrita aos altos estudos acadêmicos
e são poucas as fontes de acesso público para ava244

liar este complexo processo, considerando inclusive o ponto de vista do continente africano.

Assim sendo, fundamentalmente, temos de compreender que
a história da África é de extrema importância para compreendermos a
humanidade e a história brasileira, indo além, de forma a compreender
a África ou as Áfricas também em suas integridades, sociedades, temporalidades, culturas etc.
Nessa perspectiva, a proposta deste artigo é discorrermos sobre
as novas bases para o ensino da História da África no Brasil, de forma
a traçar os caminhos percorridos para o cumprimento dessa legislação
nas escolas, além de ponderarmos sobre o papel dos povos africanos
na construção do país. A metodologia aplicada ao trabalho se ateve a
um estudo exploratório por meio de uma pesquisa de revisão bibliográfica que se respaldou em literatura científica, trabalhos acadêmicos
referenciados que tentam responder a alguns questionamentos, sendo
que os resultados obtidos responderam satisfatoriamente à proposta
da pesquisa.

O papel dos povos africanos na construção do país
Marcas da presença dos diversos povos africanos que vieram
nos navios negreiros se mantêm vivas e pulsantes na cultura brasileira.
Mas, durante muito tempo, essa influência foi negada. Fernandes (2005,
p. 380) afirma:
[...] quando se trata de abordar a cultura dessas minorias, ela é vista de forma folclorizada e pitoresca,
como mero legado deixado por índios e negros,
em contrapartida, dando-se ao europeu a condição
de portador de uma ‘cultura superior e civilizada’.
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A UNESCO (2010a) aponta para alguns exemplos dessa influência que são percebidos através de traços das línguas africanas na
língua portuguesa e também na economia, pois toda riqueza econômica no Brasil foi construída pelo trabalho escravo. E o escravo não
foi, como comumente se imagina, apenas uma ‘peça’ de trabalho, uma
máquina, que veio trabalhar. O escravo trazia consigo os seus hábitos,
seus valores, suas crenças e seus modos de produzir:
As ‘sociedades africanas’ foram se transformando
pouco a pouco em ‘sociedades negras’, cujos laços
com a África variam de caso para caso. Estão mais
ou menos integradas socialmente, no sentido da
conquista de uma cidadania plena.
Do ponto de vista social, a integração se dá em
função das seguintes variáveis: o tipo da sociedade
dos colonizadores brancos; a forma de exploração
da terra; a religião do colonizador, protestante ou
católica; a porcentagem mais ou menos importante da população ameríndia; e o grau de integração no processo econômico imposto pelo regime
do colonizador, quer durante o período colonial
propriamente dito, quer depois de obtida a independência pelos países do continente americano
(UNESCO, 2010a, p. 914).

No campo da cultura e da religiosidade, mais uma contribuição
da presença africana está em passar a noite de ano novo na praia. Esse é
tipicamente um traço da religiosidade africana: ir à praia saudar a deusa
das águas, portanto que não faz parte da cultura do cristianismo, do
catolicismo. Neste sentido, a história da África é realidade da história
de todos os povos do mundo. Sem compreendermos a história africana, é impossível compreendermos a história do Brasil. A valorização
desta história, portanto, deve passar pela escola e pelo currículo. Ela
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foi a única região onde a humanidade surgiu e foi a partir dessa região
do mundo que o planeta se povoou; logo, foi uma região que deixou
muitos dos seus legados.
Conforme Santana et al., poder-se-ia acrescentar,
[...] que práticas do legado africano se mantêm
presentes através de diferentes perspectivas que se
atualizam na religião, nos mitos, nos gestos, nas
relações com o meio ambiente, em formas de cuidado, em novas formas de quilombagem, no trato
com o corpo, na sabedoria das benzedeiras, nos
terreiros de candomblés, nas batucadas, congadas,
só para citar algumas dessas manifestações (SANTANA et al., 2013, p. 106).

Os debates em torno do surgimento das diferenciações de raça
e cultura tiveram ponto de partida na afirmação da construção histórica e cultural das diferenças étnico-raciais, na sociedade brasileira. As
hierarquias econômica, social e racial da sociedade colonial escravocrata levaram ao surgimento de identidades coletivas de matriz africana
e afro-brasileira que preservaram características dos diferentes povos
trazidos para o Brasil como escravos, em contraposição ao “branquismo” dos povos que para cá vieram como imigrantes e colonizadores.
O legado africano orientou as perspectivas de formas de resistências
diversas, sendo que, por meio delas, os diferentes grupos chegaram a
constituir experiências culturais específicas. Raça, em seu sentido político, histórico e sociológico, pode ser vista
[...] como a construção histórica, cultural e social
das diferenças. Essa construção ultrapassa as características biológicas. As diferenças são também
construídas pelos sujeitos sociais ao longo do processo histórico e cultural, nos processos de adaptação do homem e da mulher ao meio social e no
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contexto das relações de poder (SANTANA et al.,
2013, p. 113).

Logo, as raças existem político-histórica e sociologicamente.
Foi através da ‘racialização’ que se chegou a essa grande catástrofe que
constitui a escravidão racial:
O fato, porém, de reconhecermos a importância
da diversidade étnica não resolve todos os nossos
problemas e surge a necessidade de se compreender melhor as relações que se estabelecem dentro
da escola, a partir do reconhecimento de que esta,
como uma instituição social, é construída por sujeitos socioculturais e, consequentemente, um espaço da diversidade étnico-cultural (SANTANA et
al., 2013, p. 113-114).

Essas singularidades são as que nos permitem, atualmente,
compreender esse mundo no qual estamos vivendo, um mundo da modernidade que surgiu da escravidão racial dos povos africanos. Assim,
lembrarmo-nos dos povos africanos apenas como escravizados é contar apenas uma parte dessa história. Nossa herança, seja indígena, seja
africana, é uma herança de reis, de guerreiros, de sábios e pensadores,
de artistas e músicos, de gente que sempre trabalhou e se orgulhou
de si mesma. Nesse sentido, Santana et al. apontam que tal dimensão
cultural
[...] coloca-se como fator que não pode ser desconsiderado ao tentarmos avançar na garantia da
educação escolar como um direito social e na compreensão da sua relação com o universo simbólico
e com o mundo do trabalho” (SANTANA et al.,
2013, p. 114).

Conforme Fernandes (2005, p. 380):

248

[...] negamos ao negro a participação na construção da história e da cultura brasileiras, embora
tenha sido ele a mão-de-obra predominante na
produção da riqueza nacional, trabalhando na cultura canavieira, na extração aurífera, no desenvolvimento da pecuária e no cultivo do café, em diferentes momentos de nosso processo histórico [...].

Portanto, a África não poderia deixar de exercer influências sobre numerosos aspectos da sociedade americana, tais como:
[...] fenótipo, língua, música, religião, culinária, artes, agricultura e arquitetura. Em alguns casos, as
influências africanas foram suficientemente fortes
e penetrantes para que se constituísse uma autêntica cultura afro-americana, capaz de concorrer e,
por vezes, completar as formas derivadas da cultura europeia (UNESCO, 2010b, p. 897).

Nesse contexto, cada região brasileira sofreu influências de um
determinado povo africano.
Outro ponto controverso é o fim da escravidão. Estudamos a
Lei Áurea como um marco na conquista de direitos humanos para os
ex-escravos. Mas nos faltaram estudos que nos fizessem compreender
o que aconteceu após a promulgação dessa Lei de 13 de maio de 1888.
A UNESCO (2010b, p. 899) explicita que: “Esta situação em nada mudou após a abolição da escravatura, embora o número de camponeses,
agricultores de ascendência africana, tenha fortemente aumentado nas
Antilhas”. Isso implica dizer que o Brasil fez com que as populações de
ex-escravos fossem marginalizadas da produção nas áreas de agricultura de exportação, pelas levas de trabalhadores imigrantes europeus. A
libertação dos escravos significou, antes de tudo, a condenação da população formada pelos ex-escravos a uma não cidadania, sendo excluí-
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dos do sistema produtivo pela força de trabalho imigrante e expropriados de meios de produção, como a terra. Também não houve medidas
gradualistas por parte do Estado brasileiro para equacionar a situação
das populações de ex-escravos. Desse modo, o Brasil não garantiu ao
negro nenhum tipo de ‘indenização’. A partir daí, tivemos o grupo dos
que voltaram para suas terras e tiveram uma situação sócio-política e
econômica muito melhor do que a maioria do negro brasileiro que aqui
permaneceu (UNESCO, 2010b).
Na época da independência do país, grande parte da população
era construída por escravos e índios. Atualmente, se pensarmos um
pouco, mantemos a maior parte da população negra no país com cargos inferiorizados, sendo que a grande massa do operariado brasileiro
é uma ínfima parte dos diferentes estágios de classe média. Por essa
razão, de acordo com Fernandes (2008, p. 07), se fazem necessárias a
discussão e valorização da diversidade étnico-cultural, e isso se deve ao
fato de que não houve a possiblidade, no momento da independência
do Brasil, da constituição de uma nação que englobasse todos os segmentos populacionais que a formaram.

A Lei e o ensino de história da África no Brasil
Há aproximadamente sete anos, escolas públicas e privadas do
ensino básico foram obrigadas a incluir no seu currículo a história e a
cultura indígena e afro-brasileira1 (BRASIL, 2008).
Segundo o art. 1º da Lei n.º 11.645, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional2:
1 Lei n.º 11.645, de 10 de março de 2008.
2 Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este
artigo incluirá diversos aspectos da história e da
cultura que caracterizam a formação da população
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos,
tais como o estudo da história da África e dos
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas
no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o
negro e o índio na formação da sociedade nacional,
resgatando as suas contribuições nas áreas social,
econômica e política, pertinentes à história do
Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros
serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de educação artística
e de literatura e história brasileira (BRASIL, 2008,
p. s/n).

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, já havia sido alterada pela redação da Lei n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003, com o objetivo de estabelecer diretrizes e bases nacionais para incluir no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura
Afro-brasileira, de forma a resgatar a contribuição social, econômica e
política desses povos para a formação da nação brasileira.
O parágrafo 1º da Resolução nº. 01, de 17 de junho de 2004,
que institui, de acordo com a legislação anterior, as Diretrizes Curricu-
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lares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, estabelece que:
[...] a educação das relações étnico-raciais tem por
objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que
eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar
objetivos comuns que garantam, a todos, respeito
aos direitos legais e valorização de identidade, na
busca da consolidação da democracia brasileira
(BRASIL, 2004).

Silva (2007) nos esclarece que, quando analisamos mais atentamente os princípios da Lei n.º 10.639 e suas finalidades, chegamos a
uma série de práticas educativas que norteiam as diretrizes pedagógicas
indispensáveis à promoção da cultura e da história afro-brasileira e africana. No entanto, convém atentarmos que essa não foi uma proposta
fortuita. O autor considera que ela seja decorrente das lutas de diversos
movimentos sociais que resultaram na lei de diretrizes e bases da educação que obriga o ensino de história e cultura dos povos indígenas e
africanos no Brasil.
Podemos apreender, conforme aponta o autor, que a Lei n.º
10.639 advém de um direito histórico que nos estava sendo negado
nesses mais de 500 anos de história, e que nunca tratamos como deveria, seja nas escolas, seja na formação dos professores. A partir de
então, o movimento se organizou e fez a devida ‘pressão’ no intuito de
garantir tal direito.
Nesta perspectiva, a UNESCO e o Ministério da Educação
apontam que:
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Essa Lei é um marco histórico para a educação e a
sociedade brasileira por criar, via currículo escolar,
um espaço de diálogo e de aprendizagem visando
estimular o conhecimento sobre a história e cultura da África e dos africanos, a história e cultura dos
negros no Brasil e as contribuições na formação
da sociedade brasileira nas suas diferentes áreas:
social, econômica e política. Colabora, nessa direção, para dar acesso a negros e não negros a novas
possibilidades educacionais pautadas nas diferenças socioculturais presentes na formação do país.
Mais ainda, contribui para o processo de conhecimento, reconhecimento e valorização da diversidade étnica e racial brasileira (UNESCO, 2010a,
p. VIII).

Assim, é importante que haja reconhecimento de uma questão
que para o Brasil é muito importante, para trazer essa história para o
convívio de todos. Entretanto, após a lei, o autor considera que houve
um sentimento de descaso com a cultura indígena e africana, pela ausência de uma metodologia educacional pronta para as escolas aplicarem.
Na verdade, o que havia eram inserções de membros de movimentos
sociais, alguns docentes negros que visitavam as escolas no dia 13 de
maio para falar sobre a cultura negra. É neste sentido que Silva (2007,
p. 44) nos aponta para a necessidade de “uma política educacional” no
ensino fundamental e médio que seja “voltada para a valorização da
história, da cultura e da identidade da população afrodescendente”.
Já em relação ao ensino superior,
Deve-se deixar claro que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africanas – forjadas no rastro
da legislação [...] apontam para a necessidade de
professores aptos a ministrar disciplinas relativas
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aos temas propostos pela Lei 10.639 [...] (SILVA,
2007, p. 44).

Fernandes (2005, p. 385) considera que, quando olhamos para
esse movimento através de sua perspectiva histórica até a promulgação
da Lei n.º 10.693, de 2003, “esperamos que a escola assuma realmente
o seu papel social de valorização e de difusão da cultura e da pluralidade
de nossa formação étnica”.
Macedo (apud SANTANA, 2013, p. 106) aponta que:
O currículo, como nós o conhecemos, na sua versão moderna, consolidou-se na virada do século
XIX para o século XX em torno de um círculo
coerente de saberes, bem como de uma estrutura
didática para a transmissão. Podemos dizer que há
vários avanços na implementação da lei 10.639, do
parecer 01/2004 do Conselho Nacional e da Resolução 03/2004 do Conselho Nacional de Educação que regulamenta, na verdade, a implementação
desses conteúdos na educação básica e o estende
também para a educação superior.

Fernandes (2005, p. 384) acredita que a lei representa um avanço ao possibilitar a construção de um multiculturalismo crítico na
escola brasileira, ao tempo em que reconhece uma luta histórica do
movimento negro em nosso país, cuja bandeira de luta consistia em
incluir no currículo escolar o estudo da temática “história e cultura
afro-brasileira”. Por outro lado, o autor aponta que não podemos nos
esquecer de que muito ainda precisa ser feito para que a lei venha a
contribuir, de fato, para uma educação multicultural. Convém elucidar
que este multiculturalismo, de acordo com Moreira (2002, p. 16), “tem
sido empregado para indicar o caráter plural das sociedades ocidentais
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contemporâneas, essa condição inescapável do mundo atual, à qual se
pode responder de diferentes formas, mas não se pode ignorar”.
A lei também abre possibilidades para começarmos a discutir,
rediscutir, rever a nossa visão totalmente eurocêntrica, deformadora da
realidade. Dessa forma, nos dará uma possibilidade para reescrevermos
a história do mundo. Conforme Silva (2007, p. 47), trata-se de
[...] uma releitura ampla não apenas dos fatos históricos que marcaram a formação, o desenvolvimento e a consolidação do continente na dinâmica
histórica ocidental, mas também uma revisão dos
próprios pressupostos metodológicos nos quais se
assentam a historiografia da África [...]

Neste sentido, o Brasil pode estar diante de uma oportunidade
para começar a reparar essas e outras dívidas históricas. Este é um momento para começarmos a trabalhar isso e entendermos que há muito
ainda a se descobrir sobre África e sobre cultura negra e indígena no
Brasil.
Sabemos que o que temos nas escolas brasileiras são estudos de
orientação majoritariamente eurocêntrica; estudamos mitologia grega
e, até então, muito pouco discutíamos a filosofia ou a mitologia africanas. Portanto, voltar as atenções para a história da África e da presença
africana no Brasil também poderá ajudar a entendermos a origem das
nossas desigualdades sociais e raciais. Este estudo é básico e fundamental para todos os brasileiros e não somente para a comunidade negra. O
Brasil só será uma nação democrática do ponto de vista multicultural
quando se orgulhar de todas as populações e grupos étnicos raciais
formadores da nação.
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Dificuldades no ensino da África no Brasil
Uma das dificuldades do ensino de uma História da África crítica no Brasil está na capacidade de transpor uma visão positiva e um conhecimento atualizado para o material didático. É preciso reformular o
livro didático que, em geral, ainda apresenta uma visão muito eurocêntrica, branca, da formação histórica do Brasil, além de não trazer temas
sobre a presença africana e afro-brasileira nos diferentes períodos da
história deste país. Fernandes (2005, p. 380) considera que estes livros,
em especial os de História, ainda estão permeados por uma concepção
positivista da historiografia brasileira, que primou pelo relato dos grandes fatos e feitos dos chamados “heróis nacionais”, geralmente brancos, escamoteando, assim, a participação de outros segmentos sociais
no processo histórico do país. Destes, podemos perceber que a língua,
os modos de produção, as atividades estão ausentes dos livros didáticos. Dessa forma, cabe ao professor utilizar outras fontes de pesquisa
para poder aprimorar-se neste quesito.
Fernandes (2005, p. 384), acredita que:
[...] um dos gargalos do sistema educacional brasileiro reside na qualificação do corpo docente,
sobretudo os que exercem o magistério nas séries
iniciais do ensino fundamental. Esses professores,
na sua grande maioria de formação polivalente e
sem curso superior, precisam estar habilitados a
trabalhar com essa nova temática curricular.

O autor sugere, para tanto,
Um esforço por parte dos órgãos governamentais
ligados à área de promoção da igualdade racial, no
sentido de oferecer, em parceria com as instâncias
educacionais, cursos de extensão sobre a história
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da África e de cultura afro-brasileira, bem como
a publicação de material didático-pedagógico que
possa dar suporte técnico à atuação desses docentes no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem (FERNANDES, 2005, p. 384).

O autor considera que temos forte influência africana em virtude da nossa formação histórico-social; no entanto,
[...] a escola brasileira ainda não aprendeu a conviver com essa realidade e, por conseguinte, não
sabe trabalhar com as crianças e jovens dos estratos sociais mais pobres, constituídos na sua grande maioria, de negros e mestiços (FERNANDES,
2005, p. 379).

Isso nos leva a refletir sobre um dos pontos significativos para
as gerações de educadores contemporâneos: começarmos a pensar a
partir da diversidade dos povos, considerando a possibilidade de ver
que cada povo constitui uma diversidade social e existencial, tendo sua
própria história. E é isso que tende a enriquecer a dinâmica do currículo.
As considerações de Santana são ampliadas ao considerar que
essa reflexão sobre o currículo está instalada como tema central nos
projetos político pedagógicos das escolas e nas propostas dos sistemas
de ensino, assim como nas pesquisas, na teoria pedagógica e na formação inicial e permanentes dos docentes. Neste sentido, conforme o
autor,
[...] faz-se necessário preservar os valores culturais e sociais decorrentes da influência negra na
formação da sociedade brasileira, potencializando a participação da população afrodescendente
no processo de desenvolvimento social, político
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e econômico da sociedade (SANTANA, 2013, p.
117).

É fundamental, então, que tenhamos uma visão inovadora e,
para isso, teremos de depender muito dos nossos próprios recursos, a
fim de que possamos trabalhar com eficácia.
Dias (2010, p. 68) destaca, neste ponto de reflexões,
[...] a fundamental importância de envolvimento
de todos os atores implicados no processo. São
necessárias ações pontuais que compreendem
dimensões individuais, coletivas e institucionais,
além das políticas e pedagógicas.

Isso implica começarmos a pensar na semântica que utilizamos
e que a lei 10.639 coloca como desafio, o que implica aprender a lidar
com tais leis com muita sabedoria. Primeiro, porque há uma tendência
em segmentar os campos do conhecimento que necessitam de interação, intercâmbio; desse modo, é preciso agir de forma a entrelaçar
essas discussões. Temos toda uma perspectiva de escola que pressupõe
a alimentação de corpos inertes, para que não possam transcender os
limites autoritários e excludentes da sociedade vigente, que é voltada
para o mercado e práticas individualistas:
A geração de práticas políticas, culturais e pedagógicas coletivas é indicadora do cuidado responsável e respeitoso capaz de diminuir práticas solitárias, favorecendo ações coletivas e solidárias. Da
mesma forma, a geração dessas práticas pode provocar uma redução em ações caracterizadas pela
exclusão ou subalternização de indivíduos (DIAS,
2010, p. 68).

258

Santos (apud MOREIRA, 2002, p. 18) traz um importante
questionamento: “Como realizar um diálogo multicultural quando algumas culturas foram reduzidas ao silêncio e as suas formas de ver
e conhecer o mundo se tornaram impronunciáveis?”. O autor julga
possível a superação dos entraves envolvidos nos processos de se abrir
espaço para as ausências e de se estimular a articulação entre os diferentes, mas, para isso, torna-se imprescindível que os educadores comecem a enfrentar o problema.
Um fator contraproducente é a tendência ao confinamento da
identidade do escravo a uma África voltada para o mercado, uma África com uma dinâmica economicista. Moreira (2008, p. 01) nos afirma
que a temática da identidade constitui, contemporaneamente, relevante objeto de estudo para a teoria social e para as teorizações sobre
educação. Apresenta, ainda, acentuada importância política. Já Santana
(2013, p. 105) nos explicita que essa identidade, como a cultura, tende
a ser constantemente modificada a partir do processo das relações sociais, tornando-se fluida, cambiante, contraditória ou, ainda, instável.
Para Dias (2010, p. 68), “identidades positivadas provocam processos
de desconstrução dos signos identitários e concomitantemente uma
valorização dos pertencimentos”. O que se percebe, contudo, é que
o currículo educacional tende ao ‘silenciamento’ do corpo. A nossa
atuação está voltada para o livro didático, que nos submete ao mundo
colonial, ao mundo neocolonial e necessita ser esquecido. Santana et
al. (2013) apontam como condição fundamental para uma nova prática
pedagógica a adoção do diálogo intercultural e a defesa de relações interculturais de forma crítica para
[...] construir novas práticas pedagógicas e, da
mesma forma, zelar por processos de formação de
professores, no sentido de construir outra cultura
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pedagógica que possa reverberar nos sistemas de
ensino e, consequentemente, no chão das escolas, firmando compromissos para a construção de novos
projetos de educação e de educação escolar, assentados nas relações interculturais e no diálogo entre
as culturas (SANTANA et al., 2013, p. 118).

Por esta via, o autor esclarece a necessidade de começarmos a
erguer a história a partir de polos inaugurais de comunidades que têm o
que dizer de África, a nos indagar sobre este currículo e seu significado:
As indagações sobre currículo, presentes nas escolas e na teoria pedagógica, mostram um primeiro significado: a consciência de que os currículos
não são conteúdos prontos a serem passados aos
alunos. São uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas, culturais,
intelectuais e pedagógicas. Conhecimentos e práticas expostos às novas dinâmicas e reinterpretados em cada contexto histórico (SANTANA et al.,
2013, p. 109).

O surgimento da Lei n.º 10.639 decorreu da constatação de
que os temas transversais e os preceitos dos Parâmetros curriculares
nacionais – PCN (BRASIL, 1987) não terem sido suficientes para dar
um impulso relevante À implantação de um ensino crítico da história
e da diversidade cultural da sociedade brasileira. Por outro lado, não
faltaram autores que apostaram na suposta eficiência dos PCN, como
Silva (2007, p. 45), ao afirmar que se trata de inserir, na grade curricular
dos cursos, abordagens multidisciplinares de temas relacionados à história e cultura afro-brasileira e africana, com vista à ampliação do foco
dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial e social. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais nos deram o status de temas trans-
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versais, que implicam na pluralidade, diversidade, culturalidade. Ética
também é um tema transversal, mas é uma ética mais etnocêntrica.
Conforme Fernandes (2005, p. 382), os temas transversais são
referentes ao Convívio Social e Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Saúde, Trabalho e Consumo. Após terem
sido discutidos por secretarias de educação de estados e municípios e
pelos especialistas de diversas áreas do conhecimento, os PCN foram
aprovados pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação (CNE), devendo se constituírem em referências para que os
sistemas de ensino estadual e municipal possam adequá-los à sua realidade educacional. Então, este é o momento de começarmos a exigir
e reivindicar por esse ser brasileiro, esse africano brasileiro, esse afro-brasileiro, esse indígena, que esse patrimônio entre na escola como
uma possibilidade de se reconhecer a dignidade dos nossos meninos de
forma a sair da inércia.
A história da África a ser contada nas escolas brasileiras deve
ser repensada a partir de uma expressão que está marcada na história,
pois o que nós vivenciamos é que as comunidades têm elaborações
muito próprias da África: “Nesse sentido, o currículo não está envolvido em um simples processo de transmissão de conhecimentos e conteúdos” (SANTANA et al., 2013, p. 110). E é neste sentido que esse
autor considera a necessidade de temas plurais no cotidiano escolar, especialmente no que tange “às diferentes culturas e valores civilizatórios
que compõem a sociedade brasileira e que não estão sendo vivenciados
no currículo escolar” (SANTANA et al., 2013, p. 111).
No que tange a essas diferenças, Moreira (2002, p. 05), em consonância com o autor acima, afirma que “se torna claro que estas são
construídas socialmente e que, subjacentes a elas, se encontram rela261

ções de poder. O processo de produção da diferença é um processo
social, não algo natural ou inevitável”. Assim, as próprias crianças, adolescentes e jovens de diversas comunidades nas Américas têm formas
de aprendizagem que partem de elaborações dentro de suas próprias
comunidades ao pensar a África. E são formas de pensar, de projetar o
entendimento de África que rompem com essa percepção estática para
elaborar um conhecimento nesse universo africano, mas que apelam
também para todos os sentidos do corpo. Este é um aprendizado de
África, de universos existenciais africanos em que este tipo de relação é
muito próprio do mundo ocidental e fica recuado dessa linguagem que
o currículo escolar pode proporcionar.

Considerações finais
Faz-se necessário na atualidade, com a Lei n.º 10.639, que tenhamos de problematizar as formas como efetivaremos o atendimento
aos preceitos dessa lei, haja vista que há uma somatória de demandas
a serem estabelecidas, principalmente, a atuação do Estado brasileiro,
das universidades, dos intelectuais e também da população para entrar
num ‘jogo’ de idas e voltas, em que seja reivindicada a efetiva implantação dessa lei. E, principalmente, que a Lei n.º 10.639 tenha como
perspectiva não unicamente um olhar sobre o racismo brasileiro, mas
que dê visibilidade para os caminhos traçados pela população negra e
afrodescendente, entendendo suas lutas para ter vez e voz na formação
da sociedade brasileira.
Nesse sentido, há uma urgente necessidade da produção de material didático. E esse material didático está em construção no Brasil,
embora já haja muito material de qualidade em circulação. É necessário
e fundamental que tenhamos material didático das mais variadas lin262

guagens não só escrita, mas também musical, artística, oral, gestual e
outras. É basilar que se consiga recuperar certa dimensão no que diz
respeito ao ensino que vai além do livro e que se trabalhe também a
cultura corporal. Os estudos sobre o corpo da criança negra brasileira
pode dar visibilidade, também, à cultura corporal das crianças brasileiras como um todo, sem negar a multiplicidade cultural inerente à nação
brasileira.
A necessidade dessa inovação será para nós algo de grande importância a fim de concebermos essa porta que se abriu como uma
possiblidade de inovar, de desburocratizar o ensino, de ‘des-ocidentalizar’ nossa maneira de olhar para a história e para o desenvolvimento
das sociedades.
É importante afirmar que a história da África não é a história
simplesmente do Continente Africano; é uma história que nos
compreender a história de todas as regiões do mundo, de todas as
disciplinas. Dito de outro modo, a história da África não é um problema
da história propriamente dita. É transdisciplinar. Compreende tudo
o que está relacionado com o ser humano, com o desenvolvimento
da sociedade. É impossível compreendermos o mundo moderno, o
surgimento do capitalismo, da modernidade, a globalização que estamos
vivendo, o surgimento da civilização como tal, as primeiras civilizações
mundiais que surgiram naquele Continente, sem compreender a história da África. Portanto, a porta que acaba de ser aberta é uma porta para
que possamos inovar.
É possível e necessário ensinar a África a partir de um universo
próprio de linguagem que as comunidades propõem seja para o
professor, para a escola e para o currículo. Logo, ensinar a África
não seria apenas passar de um livro didático, de uma historiografia
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montada pelo próprio professor, mas, a partir do diálogo comunitário,
deste diálogo que invade a sala de aula e dela transborda. E o professor
precisa ter sensibilidade para aprender com essas linguagens de África
que brotam na escola.
Por fim, é importante motivar os educadores que compartilham
desse esforço de dialogar sobre essa riqueza e complexidade que é o
Continente Africano, mas pensando no desdobramento dentro dessa possiblidade que se ergue em termos das recriações no Brasil. São
essas recriações as chaves que irão abrir essas portas, os canais de interlocução, de afirmação da coexistência entre povos, entre territórios
e comunidades. Então, faz necessário também a escola abrir-se para
um currículo que se descolonize porque, de fato, há uma tendência a
um currículo colonial, a um currículo neocolonial e de forçar o pensar
a África a partir de referências que irão recalcar o que nós somos e o
que temos de mais exponencial, que é esse patrimônio, esse universo
africano recriado no Brasil, nas Américas e no mundo. E, sem essas
histórias, nós, realmente, não conseguiremos ter uma sociedade que
valorize e que fomente possibilidades de expandir a vida, a existência
das gerações sucessoras.
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Oficina de Língua Inglesa através de Músicas sob a
Perspectiva do Letramento Crítico
Edilucy Oliveira Santana da Silva
Marli Castro de Arruda
Kimbherly Naomi H. Nakakad
Max Antonio Teixeira
Emiliana Fernandes Bonalumi

Introdução
A língua Inglesa tem se disseminado cada vez mais, segundo
Jenkins (2000), e constata-se que há mais falantes não nativos do que
os nativos dessa língua. A aprendizagem de um idioma global fez-se
necessário para comunicar-se em qualquer lugar do mundo. Devido
a essa necessidade, os alunos da Escola Estadual Pindorama, situada
em Rondonópolis – MT, atribuíram a importância da aprendizagem do
idioma apenas para o mercado de trabalho ou para viagens ao exterior.
Para Silva e Calvacanti (2012), um idioma pode ser envolvido
por duas dimensões – nesse caso, a língua Inglesa como um idioma
estrangeiro e o Inglês como segunda língua. A primeira insere-se em
comunidades nas quais o Inglês é falado e faz-se necessário o seu aprimoramento para uma melhor integração com a sociedade. Já a segunda
é usada em lugares em que o Inglês não é falado – como o Brasil, onde
o uso da Língua Estrangeira (LE) restringe-se a ambientes específicos
(salas de aula, reuniões de trabalho).
Na Escola Estadual Pindorama, acaba utilizando-se a segunda
dimensão, porém este texto apresenta relatos da Oficina de língua inglesa
através de músicas sob perspectivas do Letramento Crítico, aplicada no 3º ano
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do ensino médio, que proporciona ao aluno ter o idioma como parte
do seu dia-a-dia e de criticidade.

O desenrolar da Oficina
Primeiramente, passamos o vídeo, abaixo identificado, sem áudio, posteriormente, realizamos algum questionamento para estimular
o senso crítico do aluno e despertar sua curiosidade; depois fizemos
algumas discussões referentes às interpretações dos alunos, para saber
se eles conseguiram entender a temática a ser abordada; assim, mostramos o vídeo com o áudio e entregamos a letra com o propósito de
discutirmos os temas trazidos pela música.
As músicas apresentadas foram direcionadas para os alunos do
1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. A música para o 1º ano foi “Who
I am” – Nick Jonas, com a temática sobre as Diversidades Culturais,
aceitando as diferenças do outro; a música para o 2º ano foi “If I were a
boy” – Beyoncé, com a temática do papel da mulher na sociedade, e no
3º ano, trabalhamos com a música “Am I wrong” de Nico & Vinz, sobre
a temática de identidade cultural. A música para o 1º ano teve como
foco discutir diferenças de cada pessoa, com o objetivo de mostrar aos
alunos que as individualidades não são motivos para preconceito, mas
para reavaliar nosso conceito quanto às diferenças presentes em cada
indivíduo; o respeito ainda é a melhor arma contra as desigualdades
existentes na sociedade.
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1º ano
Passamos o vídeo da música “Who I am”, do cantor Nick Jonas.
Primeiramente, passamos o vídeo sem áudio e pedimos para que os
alunos o observassem com cuidado, visando entender qual o tema central de que tratava. Logo depois, colocamos novamente o vídeo com
áudio e, assim que terminou, pedimos para que eles se atentassem apenas às imagens.
Colocamos novamente o vídeo, mas dessa vez com legenda
para que os alunos pudessem compreender o conteúdo abordado no
vídeo, de acordo com as imagens que eram transmitidas. Quando finalizamos a transmissão do vídeo, foi feita uma pergunta: Qual era a
mensagem que o vídeo mostrava? Ao fazer essa pergunta, a resposta
foi unânime entre os alunos, pois a maioria soube dizer qual o tema que
estava implícito no vídeo. Realizamos uma discussão sobre os assuntos
que estavam sendo levantados; cada estudante teve a oportunidade de
se expressar, expondo suas opiniões quanto ao que era debatido.
Ao concluir a oficina, passamos a letra da música juntamente
com a seguinte indicação: Relate sua opinião sobre a oficina. Todos
gostaram muito; as respostas foram diferentes, porém foram muito satisfatórias. A seguir, retiramos algumas imagens do clip da música.
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Figura 1 – Partes do vídeo que demonstram um pouco das
características da música escolhida

Fonte: Dados dos autores

2 º ano
Na música para o 2º ano, após assistirem ao vídeo sem o áudio, os alunos começaram a falar sobre traição, devido ao fato de a
cantora estar se insinuando para o outro personagem/masculino do
clip. Apenas citaram aquilo que eles viram no vídeo sem ter um olhar
crítico. Após estimular os alunos com algumas perguntas sobre as atitudes da mulher na cantora, eles começaram a dizer algumas palavras
em comum e foi interessante observar em uma das discussões o aluno
dizer “inversão de valores”. Quando assistiram ao vídeo com o áudio,
conseguiram identificar rapidamente que se tratava da mulher se colocando no lugar do homem, pois, ao final, se invertem os papéis. Os alunos disseram que ela queria mostrar que os homens deveriam ser mais
amorosos com as mulheres, que a cantora estava apenas pedindo para
ser amada. Nossa ideia era que eles percebessem o papel da mulher na
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sociedade. Em seguida, apresentamos partes do clip da música e uma
imagem sobre a busca da mulher pelos seus direitos.
Figura 2 – Mulher dona de casa

Fonte: Dados dos autores
Figura 3- Mulher no trabalho

Fonte: Dados dos autores
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Figura 4 – Mulher buscando seus direitos no trabalho

Fonte: Dados dos autores

Para estimular os alunos a debaterem a temática, mostramos
duas imagens referentes à mulher que busca seus ideais pela liberdade de expressão. Na figura 4, os alunos perceberam a importância da
mulher na busca de seu espaço na sociedade, pela forma expressiva de
mostrar sua força, na frase “We Can Do It!”. Os alunos conseguiram
identificar a tradução “Nós podemos fazer isso!” pela expressão da
imagem e, assim, foram debatidas as manifestações feministas no período da ditadura militar. Também os alunos relataram a mulher com
características de doméstica para lembrar à sociedade que ela pode expressar sua crítica em um ambiente machista, mostrando que a mulher
não vive para servir somente ao lar.
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Figura 5 – Desigualdade dos gêneros e a luta da mulher pelo seu espaço

Fonte: Dados dos autores

Foram citadas pelos alunos na figura 5 a luta entre os gêneros e
busca pela igualdade no mercado de trabalho; relataram também seus
valores familiares, que foram sendo constituídos pela criação de seus
avós, se repercutiram na criação de seus pais e hoje, devido às grandes
mudanças, estão tendo que se adequar a nova realidade dos jovens contemporâneos.
Os alunos também relembraram que as mulheres eram submissas aos seus maridos e não podiam expressar sua opinião, nem mesmo
dialogar; tinham que seguir as “rédeas” determinadas por eles, tanto
que a mulher que pensava diferente era julgada pela sociedade, e não
vista como uma mulher à frente de seu tempo; ela se sentia reprimida e
já se perguntava o porquê de tantas regras sociais.
Na oficina, presenciamos a acompanhante de um aluno com
autismo, que colaborou citando como era a vivência da mulher na sua
época e de seus avós. Para que pudesse namorar, o “rapaz/namorado”
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tinha que ir pedir autorização ao pai da moça e para sair com o namorado, esta precisar ser acompanhada pela irmã, para que não houvesse
contato físico entre o casal.
Em nossa opinião, é interessante obtermos relato de uma realidade vivenciada pela acompanhante e comparar com a realidade hoje
da mulher, que, de certa forma, tem liberdade de se expressar através
de seu corpo. Quando referimos expressar através de seu corpo, pensamos no momento em que surgiu o anticoncepcional e a mulher encontrou uma forma de se libertar, proteger-se de uma gravidez para poder
ter suas próprias atitudes e seus ideais.
Assim, buscamos fazer com que os alunos refletissem sobre a
sociedade atual, para se aperfeiçoar seu pensamento crítico e ter um
olhar diferenciado do nosso contexto, observando até mesmo em novelas e/ou propagandas, e não se fixando no senso comum; assim, tivemos como base a música na língua inglesa para que os alunos pudessem
associar a letra da música ao vídeo e sempre ter um olhar crítico, até
mesmo pelo fato de a música internacional ser a que eles mais gostam,
porém não sabem explicar o seu significado e seu intuito.
No final das oficinas, solicitamos aos alunos que escrevessem
um relato de experiência sobre a temática e a sua opinião sobre a oficina, para haver a coleta de dados sobre o pensamento crítico desses estudantes. Alguns conseguiram atingir o objetivo, outros partiram para
o senso comum, sempre se embasando na sua realidade. Nas figuras 6
e 7 abaixo, seguem as fotos da oficina e, logo após, transcrições literais
de três alunos que foram escolhidas aleatoriamente:
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Figuras 6 e 7 – Alunos participando da Oficina

Fonte: Dados dos autores

Relato da experiência dos alunos:
Aluno A: Homens e mulheres devem ter o mesmo direito.
É necessário que mudança ocorra evolucionalmente. Nós
jovens podemos modificar a visão da sociedade em relação
ao assunto. É muito importante que as pessoas em geral
conheçam mais sobre a barreira de gêneros, é um grande
passo para a mudança acontecer.
Aluno B: Hoje em dia, o papel da mulher na sociedade
mudou muito, principalmente na questão de trabalho. Há
alguns anos a mulher não tinha voz na sociedade, principalmente na política, as mulheres eram submissas aos seus maridos e só os homens trabalhavam, elas eram dona de casa.
Aluno C: A mulher está introduzindo-se cada vez mais
no mercado de trabalho, disputando com os homens por cargos antes vistos apenas como masculino.
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3º ano
Como relatado acima, a oficina foi aplicada na Escola Estadual
Pindorama, que tem o ensino integrador em uma turma do 3º ano do
ensino médio, composta em média por 20 alunos, no período matutino.
Dividimos a oficina em quatro partes, sendo elas: warm up, perguntando se os alunos ouviam música em inglês, se eles costumavam
pesquisar a letra ou sobre os cantores; áudio e visualização do clip oficial; discussão e reflexão crítica e, por fim; exercício sobre a música.
Figura 8 – Parte do vídeo da música “Am I Wrong?”

Fonte: Dados dos autores

A música escolhida para oficina foi “Am I Wrong?”, dos cantores Nico e Vinz, composta em 2013, mas que fez sucesso em 2014.
Na primeira parte da oficina, fez-se um diálogo com a turma, para
saber se eles gostavam de música e se o inglês já fazia parte da vida
deles. Na segunda parte, colocamos apenas o áudio para ver o nível de
inglês de cada aluno. Em seguida, perguntamos se eles já conheciam a
música e o que eles tinham entendido. Logo após, colocamos apenas
as imagens do clip e pedimos para que os alunos o relacionassem ao
que eles tinham entendido do áudio com as imagens. Logo eles con277

seguiram associar as imagens à África. Na terceira parte, entregamos a
letra da música (apenas em inglês) e levantamos uma discussão sobre
a letra e o vídeo. Alguns alunos carregavam discursos repetidos, como
“África é só miséria”; outros associavam África apenas a sentidos negativos, como escravidão ou fome. Em seguida, tratamos sobre o que é
a “África”? porque os alunos se referiam ao Continente como se fosse
apenas um país. Generalizavam tudo, pois, dentro do Continente Africano, existem vários países, várias culturas, histórias e línguas/dialetos.
Na última parte, retomamos algumas falas feitas pelos próprios alunos;
pedimos para que eles criassem uma paródia da música relacionando-a
ao Brasil e finalizamos cantando.
Desse modo, conseguimos realizar as oficinas com a colaboração dos alunos e supervisão do professor regente de Inglês.

Documentos oficiais, letramento crítico e multiletramentos
Nos dias atuais, tudo tem se transformado continuamente e
rapidamente devido à globalização. O uso das tecnologias facilitou-nos
o contato com outras culturas; podemos aprender outros idiomas, conhecer outros lugares, saber da história, dos costumes, sem mesmo sair
do lugar. Nossa própria cultura é uma mescla de várias outras culturas,
pois temos influências dos povos antigos que popularizaram nosso território. A globalização e as tecnologias exigiram novas habilidades, que
segundo Lankshear e Knobel (2003), podemos chamá-las de “novos
letramentos”, nos quais embasamos nossos planos de ensino.
Segundo Menezes de Souza (2011), o letramento vem promover a conscientização dos estudantes em sala de aula, de modo a emancipá-los para uma autorreflexão sobre o que o texto que ele possui em
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mãos quer dizer, focalizando não na busca pela verdade única, mas em
pontos de vista aceitáveis neste sentido. Letrar é mais do que alfabetizar
(decodificar), é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto social no
qual a leitura e a escrita façam sentido na vida das pessoas (SOARES,
2003). Desse modo, optamos por trabalhar na direção de apresentar
uma proposta diferente daquela a que estavam acostumados, isto é, a
antiga abordagem gramática-tradução, já são necessárias mudanças no
contexto educacional, dadas as novas práticas linguageiras que proporcionam novas práticas e outros modos de letramento.
Seguindo o mesmo raciocínio, “o Letramento Crítico parte da
premissa de que a linguagem tem natureza política, em função das relações de poder nela presentes” (MONTE-MÓR, 2013, p. 9). Segundo
Mattos e Valério (2011), o Letramento Crítico pretende ser uma prática
educacional que possibilite aos indivíduos se relacionarem com o mundo e o enxergarem de modo diferente, para gerar uma reflexão sobre
os valores locais e sua transformação, para compará-los aos valores
globais.
A língua estrangeira hoje é fundamental para o aprendizado do
aluno, obtendo conhecimento mais amplo de mundo. Conhecer outros países, principalmente sua língua, para comunicar-se tem grande
reconhecimento profissionalmente para o cidadão, haja vista que futuramente será indispensável conhecer uma língua estrangeira. A escola
ensina os alunos a ler e a escrever de certa forma a sua língua materna.
O aluno amplia sua visão de mundo, porém a nossa realidade nas escolas públicas é bem diferente em relação à língua estrangeira.
O processo de ensino e aprendizagem de línguas tem como
função social integrar os alunos na sociedade para conviverem e serem
reconhecidos. Isso quer dizer que o aluno será bem sucedido profissio279

nalmente; porém, deve-se não só conhecer, mas saber e adquirir prática
principalmente para comunicar-se. Segundo as Orientações do Estado
de Mato Grosso:
O contato com outros modos de dizer, as diferenças e recortes de outra realidade instaura a auto-observação, reforça a consciência da própria
identidade em todos os seus aspectos, o mais visível dos quais é a própria língua materna e a própria cultura, a realidade em que se vive. Esse contato torna a relativização uma ferramenta de uso
constante e imprescindível em que a língua estrangeira é mais um recurso para acessar e produzir
conhecimento e novas tecnologias. Ele representa
um processo de letramento paralelo ao da língua
materna, reforçando ao mesmo tempo as possibilidades de ascensão social, tendo em vista que,
nas condições atuais do mercado de trabalho, as
possibilidades de emprego aumentam à medida
que nossos conhecimentos se expandem (MATO
GROSSO, 2010 p. 87).

Para iniciar o aprendizado em língua estrangeira, é fundamental
a leitura, pois através dela consegue-se unir conhecimento e compreender o que se quer dizer. Em língua materna tanto quanto em estrangeira, a leitura irá ajudar a desenvolver habilidade oral e garantir a continuidade e a sustentabilidade de seu ensino.
Com exceção da situação específica de algumas regiões turísticas ou de algumas comunidades plurilíngues, o uso de uma língua
estrangeira parece estar, em geral, mais vinculado à leitura de literatura
técnica ou de lazer. Note-se também que os únicos exames formais em
Língua Estrangeira (vestibular e admissão a cursos de pós-graduação)
requerem o domínio da habilidade de leitura. Portanto, a leitura atende,
por um lado, às necessidades da educação formal e, por outro, é a ha-
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bilidade que o aluno pode usar em seu contexto social imediato. Além
disso, a aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode ajudar o
desenvolvimento integral do letramento do aluno. A leitura tem função
primordial na escola e aprender a ler em outra língua pode colaborar
no desempenho do aluno como leitor em sua língua materna (BRASIL,
1997 p. 20).
Através da leitura, esse aluno terá cada vez mais contato
com a língua escrita, na qual se usam as formas padrão que a escola
quer que ele aprenda. Se fizermos este tipo de levantamento de modo
adequado por vários anos, cada escola acabará por saber com bastante
clareza o que lhe cabe no ensino do padrão e o que os alunos aprendem fora dela. O domínio da língua oral e escrita é fundamental para
a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista,
partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso,
ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus
alunos o acesso aos saberes linguísticos, necessários para o exercício da
cidadania, direito inalienável de todos.
Uma das medidas para que haja a comunicação, portanto para
atingir os objetivos na língua estrangeira, é escrever e ler constantemente, inclusive nas próprias aulas. Ler e escrever não são tarefas extras que
possam ser sugeridas aos alunos como lição de casa e atitude de vida,
mas atividades essenciais ao ensino da língua. Por isso, seu lugar privilegiado, embora não exclusivo, é a própria sala de aula.
Na definição dos objetivos, deve-se levar em conta o aluno, o
sistema educacional e a função social da língua estrangeira em questão.
Os objetivos foram explicitados, considerando-se o desenvolvimento
de capacidades, em função das necessidades sociais, intelectuais, pro281

fissionais e interesses e desejos dos alunos. Para o ensino fundamental,
os objetivos decorrem, por um lado, do papel formativo de Língua
Estrangeira no currículo, e, por outro lado, principalmente, de uma
reflexão sobre a função social de Língua Estrangeira no país e sobre as
limitações impostas pelas condições de aprendizagem. Primeiramente,
para que o ensino de Língua Estrangeira tenha uma função formativa
no sistema educacional, devem-se encontrar maneiras de garantir que
essa aprendizagem deixe de ser uma experiência decepcionante, levando à atitude fatalista de que língua estrangeira não pode ser aprendida
na escola (BRASIL, 1997, p. 65).
Uma das características do ensino da língua estrangeira em escolas públicas são as circunstâncias nelas encontradas, como a falta de
comprometimento do governo, professores e alunos, para o crescimento e a aprendizagem. Nesse panorama, é preciso estimular os professores a abusarem de sua criatividade, fazendo a diferença em seu ensino.
Aos alunos, deve-se dizer que usufruam de seus professores, adquiram
conhecimento com eles, pois irão arrepender-se futuramente. Espera-se que o governo mude o seu modo de agir com nossa nação; as verbas
são necessárias para o crescimento da educação, pois o investimento
nas escolas ajudará a formar novos cidadãos comprometidos com o
país, que queiram fazer a diferença.
A maioria das propostas situa-se na abordagem comunicativa
de ensino de línguas, mas os exercícios propostos, em geral, exploram
pontos ou estruturas gramaticais descontextualizados. A concepção
de avaliação, no entanto, contempla aspectos formativos que parecem
adequados. Todas as propostas apontam para as circunstâncias difíceis
em que se dá o ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira: falta de
materiais adequados, classes excessivamente numerosas, número redu-
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zido de aulas por semana, tempo insuficiente dedicado à matéria no
currículo e ausência de ações formativas contínuas junto ao corpo docente (BRASIL, 1997 p. 24).
A proposta de desenvolver a produção oral pelo senso crítico
em sala de aula de Língua Estrangeira remete a algumas reflexões, tanto
no que concerne aos objetivos dessa aprendizagem quanto à possibilidade de que se possa vir a concretizá-la de uma forma significativa.

Considerações finais
Neste trabalho, abordamos vídeos com músicas com o objetivo
de trabalharmos o letramento crítico, visando ajudar os alunos a estimular seu senso crítico quanto aos assuntos abordados em cada música
trabalhada em sala de aula.
Acreditamos que o uso dessa metodologia foi de grande valia,
pois percebemos uma reação muito boa dos discentes com relação à
apresentação dos vídeos, e isto fez com que os mesmos participassem
de maneira satisfatória de cada assunto abordado, uma vez que nossas
expectativas foram alcançadas em todos os aspectos das oficinas realizadas.
Essa investigação nos permitiu entender melhor a importância
que cada indivíduo tem no seu meio. Esse fato o torna diferente em
qualquer aspecto de sua vida; o respeito mútuo é extremamente importante para o desenvolvimento de cada indivíduo, que questiona sobre
as diferenças debatidas ao seu redor.
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Os caminhos da Alfabetização e do Letramento: Construção
de uma Ação Educativa para a Autonomia do Aluno
Emanuelle de Oliveira Souza
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Flávia Roseane da Cunha Medeiros
Maria Aparecida Pereira Viana

Introdução
Nas sociedades atuais, exigem-se, cada vez mais, indivíduos
com habilidades em leitura e escrita e capacidade de ler o mundo. Nesse contexto, o conceito de alfabetização como saber codificar e decodificar, através de um código linguístico, é condição insuficiente para a
inserção do sujeito no mundo contemporâneo.
Nesse novo paradigma, é imprescindível ir além da alfabetização; é preciso exercer as práticas sociais de leitura e escrita nas diferentes esferas da sociedade. Falamos, então, do letramento, o qual trata do
uso social que é feito da leitura e da escrita pelas pessoas que frequentam, ou frequentaram, a Escola.
O projeto em que se baseia este artigo surgiu a partir do trabalho das bolsistas do Pibid, numa escola pública municipal de Maceió,
Alagoas, através de observações e entrevistas com a comunidade escolar.
Todas as ações do projeto partiram da seguinte questão: quais
os caminhos da alfabetização e do letramento na construção de uma
ação educativa para autonomia? O questionamento teve como base as
observações realizadas dentro e fora da sala de aula, entrevistas e sondagem realizadas com os estudantes. Partindo desse ponto, percebeu285

-se a necessidade de se elaborar um projeto de intervenção que contribuísse com o processo de aprendizagem dos alunos, colaborando com
as práticas pedagógicas dos professores e, consequentemente, com a
qualidade da educação pública.
Dessa forma, o projeto buscou fundamentos nos conceitos
de alfabetização e letramento, embasados em autores como: Ferreiro
(2007), Soares (2003) e Freire (1983), buscando relacionar o processo
educativo com as práticas sociais da leitura e da escrita, compreendendo que os caminhos da alfabetização e letramento são consequência de
um exercício diário da leitura e da escrita, partindo de situações-problema nas quais os alunos poderão, espontaneamente, criar suas hipóteses
e refletir sobre o uso da escrita e leitura, com a devida intervenção do
professor, visando a um trabalho sistematizado.
Como contribuição para a formação autônoma dos alunos e
para o desenvolvimento do trabalho pedagógico da escola, foram trabalhadas atividades visando à participação de todos os estudantes no
processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, utilizando
métodos lúdicos – jogos didáticos, contação de histórias, dinâmicas, recursos audiovisuais – vídeos, músicas, imagens, procurando promover
uma aprendizagem interativa, a fim de reduzir o número de alunos que
terminam o quinto ano com dificuldades em leitura, escrita e interpretação.
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Noções de alfabetização e letramento
A alfabetização e o letramento nas séries iniciais são temas que
preocupam as escolas e vêm sendo debatidos por muitos grupos de
estudos, a partir dos anos 80 do século XX. A cada dia, novas perspectivas são apontadas, às vezes complementando as que já se firmaram
e, outras vezes, promovendo diálogos e ampliando horizontes de abordagem.
Na década de 80, vários estudos sobre a psicogênese da língua
indicaram que a alfabetização não seria apenas a apropriação de um código, pois envolve vários processos de elaboração de suposições sobre
a representação linguística. As habilidades que o indivíduo adquire nos
anos iniciais do ensino fundamental são essenciais para um bom aproveitamento na sua vida escolar. A leitura e a escrita vão sendo construídas durante todo esse processo que ocorre, principalmente, na escola,
apesar de o hábito da leitura iniciar-se desde as primeiras palavras da
criança.
Ler e escrever são processos cumulativos e perduram por toda
a vida, sendo partes integrantes e indispensáveis para o processo de desenvolvimento do indivíduo na sociedade. A escola é um dos espaços
em que as crianças se encontram com a leitura sistematizada, através
dos livros e de outros meios. Partindo da concepção da língua escrita,
ao longo dos tempos, a escrita tem sido cada vez mais exigida nos diversos contextos, além das salas de aula, e a escola demorou a perceber
essa relação, conforme afirma Ferreiro:
No decorrer dos séculos, a escola (como instituição) operou uma transmutação da escrita. Transformou-a de objeto social em objeto exclusivamente escolar, ocultando ao mesmo tempo suas
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funções extraescolares: precisamente aquelas que
historicamente deram origem à criação das representações escritas da linguagem. É imperioso (porém nada fácil de conseguir) restabelecer, no nível
das práticas escolares, uma verdade elementar: a
escrita é importante na escola porque é importante
fora da escola, e não o inverso (FERREIRO, 2007,
p. 20-21).

Então, para uma alfabetização satisfatória, faz-se necessário
levar objetos e situações do cotidiano para a sala de aula, a fim de que
o aluno utilize os conhecimentos adquiridos na escola, no seu contexto
social, pois:
A escrita é uma prática discursiva que, na medida
em que possibilita uma leitura crítica da realidade,
se constitui como um importante instrumento de
resgate da cidadania e que reforça o engajamento
do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela
melhoria da qualidade de vida e pela transformação social (FREIRE, 1983, p. 68).

Sendo assim, a alfabetização ocupa-se da conquista da escrita
pelo sujeito, enquanto o letramento enfoca os aspectos sócio-históricos
da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade. A alfabetização
e o letramento são instâncias da apropriação da linguagem que devem
estar interligadas durante todo o processo de ensino aprendizagem.
Nesse sentido, o papel da escola é essencial, pois, quando o sujeito está
apto a desenvolver as habilidades de ler e escrever e as adquire, ele se
compromete a mudar a sua realidade. Entende-se que ele age de maneira consciente, e é a alfabetização que a credencia para se manifestar
na sociedade.
A escola é o local onde a prática de letramento deveria ser trabalhada, no entanto, muitas vezes, não há essa preocupação com o le288

tramento como prática social, enfatizando-se apenas um tipo de prática
– a alfabetização enquanto processo de aquisição dos códigos alfabético e numérico – geralmente percebido em termos de uma competência
individual necessária para o sucesso e promoção na escola.
Vários estudos nessa área indicam que o letramento é muito
mais que repetir falas e que as mudanças nessa área devem incorporar
o objetivo de formar, na escola, alunos emancipados e críticos, não
importando a esfera social de cada sujeito. Assim, o professor deve
diversificar suas aulas com muito carinho, utilizando-se de diversos instrumentos, como tipos textuais, música, dramatização, entre outros.
Para Soares:
[...] é inegável a importância da apropriação do sistema alfabético de escrita, mas a inserção social do
leitor no mundo da escrita deve ter continuidade
com intervenções didáticas sequenciadas e pautadas nos diferentes gêneros discursivos, visando à
formação do leitor crítico [...] (SOARES, 2003, p.
16).

A mesma autora defende que, para a adaptação adequada ao
ato de ler e escrever, “é preciso compreender, inserir, avaliar, apreciar
a escrita e a leitura” (ibidem). Dessa forma, o letramento envolve tanto
a assimilação das técnicas para a alfabetização quanto esse aspecto de
convívio e hábito de utilização da leitura e da escrita.
Portanto, consideramos que, para ler e escrever com competência, não é suficiente conhecer o alfabeto e decodificar letras em sons,
mas é preciso relacioná-los com temas e conhecimentos de mundo; em
outras palavras, fazer uso da leitura e da escrita em contextos sociais
diversos e da maneira mais autônoma possível.
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O letramento alia-se ao conceito de alfabetização no sentido
de dar conta não apenas da dimensão do processo de apropriação do
código da escrita, mas das consequências desse conhecimento na vida
dos indivíduos. Embora exista uma discussão sobre os vários tipos de
letramento, tais como o digital, o matemático, o literário, o projeto de
que trata este artigo enfatizou o letramento voltado à leitura e escrita,
focadas nos diversos gêneros textuais e em suas aplicações nos contextos sociais, pois, para chegar aos demais tipos de letramento, o aluno
deve se apropriar da leitura e da escrita.
Para Soares, letrado é aquele que sabe usar esses conhecimentos de leitura e escrita além da escola, ou seja, pode vivenciá-los de
forma autônoma, visto que:
Letramento vem do inglês literacy que é o estado
ou condição que assume aquele que aprende a ler
e escrever; para esta, quem é letrado assume uma
postura, utilizando os mecanismos construídos
pela nova condição no seu grupo social, ou seja,
apreende e faz uso em seu cotidiano (SOARES,
2003, p. 19).

Nesse sentido, letrar pode ser considerado mais que alfabetizar
porque prioriza as habilidades de comparar, generalizar, prever, inferir
e, acima de tudo, estabelecer relações, não apenas uma forma desconexa de juntar letras para formar palavras.
Articulando os dois conceitos, percebemos que não adianta ensinar a ler e escrever; se a criança não consegue interpretar o que está
escrito, ou, ainda pior, não reconhece os diversos gêneros textuais que
lhe são apresentados fora da escola, concordamos com Soares, quando
diz que
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[...] alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas
não inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever nos
contextos das práticas sociais da leitura e escrita,
de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo
tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 2003, p.
47).

Para formar estudantes com essas habilidades, é necessário
apresentar os diversos gêneros textuais nos vários contextos de comunicação. É responsabilidade da escola exercer esse papel, como também propor atividades que exijam dos alunos leitura e produção desses
textos. Só assim, eles terão autonomia para aplicá-los nos diversos contextos sociais.

Educação aliada às tecnologias visando à autonomia do aluno
Acreditamos que a maior evolução tecnológica ocorreu a partir
do momento em que desenvolvemos meios mais complexos de comunicação, desde as pinturas rupestres, passando pela linguagem como a
conhecemos hoje e chegando às linguagens mais recentemente criadas,
como a linguagem matemática e a linguagem de computação, baseada
no sistema de numeração binário. Outra grande aquisição da humanidade foi o desenvolvimento do papiro e, posteriormente, do papel, que
impulsionou a escrita e a disseminação do conhecimento, que agora
não ficaria mais na mente de uns poucos, a quem se teria de recorrer
para obtê-lo sempre que preciso, e, sim, estaria disponível em um dispositivo físico e de fácil manuseio, disseminação e locomoção. Marx
já dizia que “a tecnologia revela o modo de proceder do homem com
a natureza, o processo imediato de produção de sua vida material e,
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assim, elucida as condições de sua vida social e as concepções mentais
que dela decorrem” (MARX, apud GAMA, 1986, p. 208).
Atualmente, quando falamos de tecnologias, fazemos referência, principalmente, àquelas digitais, porém, segundo Kenski (2007. p
23), “o conceito de tecnologias engloba a totalidade de coisas que a
engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas,
suas formas de uso, suas aplicações”. Sendo assim, é importante ressaltar que o conceito de tecnologia engloba os artefatos, suas aplicações
e os contextos de uso segundo lógicas sociais e organizacionais autorreguladoras (DAMÁSIO apud ALMEIDA, 2007, p. 46). Dessa forma,
quando falamos do uso das tecnologias na educação, não estamos nos
referindo apenas à área da informática, mas, sim, a todos os recursos tecnológicos que dão suporte à utilização de recursos audiovisuais,
como aparelhos de TV, DVD, som, projetores e quaisquer recursos
tecnológicos que possam auxiliar no processo de ensino aprendizagem.
A utilização das tecnologias em favor da educação alia-se, facilmente, ao gosto dos alunos pelo uso dessas ferramentas. Para isso, é
necessário um direcionamento para que os estudantes não utilizem as
tecnologias para se isolarem, mas para que se integrem numa sociedade
cooperativa. Nesse sentido, no projeto do qual tratamos neste artigo,
buscamos estimular o uso das tecnologias de modo que seja reforçada,
nos alunos envolvidos nesse projeto, a consciência de que são seres
que, com o uso de um computador, ligado à Internet ou não, podem
se comunicar e interagir com outros estudantes, contribuindo para a
transformação de ambos:
Como docentes buscamos que os alunos construam os conhecimentos nas diferentes disciplinas,
conceitualizem, participem nos processos de ne-
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gociação e de recriação de significados de nossa
cultura, entendam os modos de pensar e de pesquisar das diferentes disciplinas, participem de
forma ativa e crítica na reelaboração pessoal e
grupal da cultura, opinem com fundamentações
que rompam com o senso comum, debatam com
seus companheiros argumentando e contra argumentando, elaborem produções de índole diversa
(LITWIN, 1997, p. 33).

Nosso intuito foi utilizar as ferramentas tecnológicas em favor
da educação, contribuindo para que estudantes não se tornem seres
isolados, mas integrados numa sociedade cooperativa.
Paulo Freire propõe uma pedagogia da autonomia na medida
em que sua proposta está “fundada na ética, no respeito à dignidade e
à própria autonomia do educando” (FREIRE, 1983, p. 11). Optamos
por usar a expressão “educação para a autonomia” com o objetivo de
enfatizar que a autonomia deve ser conquistada, construída a partir
das decisões, das vivências, da própria liberdade. Conquistar a própria
autonomia implica, para Freire, libertação das estruturas opressoras: “A
libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca;
pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela”
(FREIRE, 1983, p. 32). Para que haja libertação, são necessárias conscientização e intervenção no mundo. A autonomia envolve a capacidade de pensar de forma independente e de intervir buscando a mudança
ou a manutenção de uma realidade, o que exige um homem consciente
e ativo. E a educação deve proporcionar a base crítica, por meio de
contextos formativos, que favoreçam a autonomia dos educandos.
Como contribuição na formação de cidadãos autônomos e no
desenvolvimento do trabalho pedagógico da/na escola, este projeto
buscou o desenvolvimento de atividades visando à participação de to-
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dos os alunos no processo de ensino e aprendizagem. Buscamos, na
medida do possível, a interação com as tecnologias, a partir das discussões realizadas em sala de aula e, também, o seu uso no cotidiano dos
estudantes.

Percurso da pesquisa
Este estudo está fundamentado na pesquisa qualitativa, com
abordagem da pesquisa-ação, que se encaixa nos objetivos propostos,
pois consiste em um
[...] estudo de uma situação social com o fim de
melhorar a qualidade da ação dentro da mesma; é
uma atividade empreendida por grupos com objetivo de modificar a realidade; é uma prática reflexiva de ênfase social a qual se investiga e se avalia
constantemente (ELLIOTT, 1991, p. 170).

Sendo assim, a pesquisa-ação pode fornecer subsídios para agir
– refletir – reagir diante dos processos de ensino e aprendizagem, permitindo sua melhor compreensão e a repercussão das ações, intervindo
na realidade em questão.
O projeto foi realizado em uma Escola de educação básica da
rede municipal de ensino, tendo como sujeitos interlocutores 32 alunos
do 5º ano do turno vespertino. Os instrumentos utilizados para a realização da pesquisa, inicialmente, foram: levantamento realizado pelas
bolsistas do Pibid na escola lócus da pesquisa de campo; realização de
entrevista com os professores; observações na sala de aula e entrevista
com a equipe gestora da escola.
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O objetivo central do projeto foi contribuir com a formação
de cidadãos autônomos, através da ação, reflexão, ação, desafiando-os
com problematização e fazendo com que o aluno tenha outra postura
prática frente à leitura e à escrita, seja no contexto escolar, seja em outros contextos sociais.
O processo avaliativo ocorreu de forma contínua, por meio de
observações, registros escritos em diário, análises das produções dos
alunos, sondagem e portfólio, com o intuito de acompanhar o avanço
de cada um no processo de ensino-aprendizagem, analisando o seu desenvolvimento em relação ao domínio da leitura e escrita, à oralidade,
à autonomia e à interação.
Foram propostas atividades diversificadas nas quais buscamos
estimular as potencialidades dos alunos no que diz respeito às linguagens, posturas e atitudes. A mediação nas atividades ocorreu com o
intuito de auxiliar e incentivar os alunos, propiciando-lhes um ambiente
que favorecesse a autonomia na construção e exploração de conhecimentos.
As atividades abordaram diversos gêneros textuais: conto, jornal, lenda, narrativas, romance, adivinha, entre outros. Serão trabalhadas
as discussões dos problemas sociais. Dessa forma, analisamos aspectos
tipológicos, como relato, argumentação, exposição. As linguagens oral,
corporal e musical foram trabalhadas com base nos gêneros textuais e,
também, através da dramatização e uso da música na sala de aula.
A seguir, descrevemos, de forma sucinta, as atividades realizadas durante o projeto no quadro 1:
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Quadro 1 – Descrição das atividades e resultados obtidos
Objetivos

Descrição das atividades

Resultados alcançados

Trabalhar os diversos gêneros
textuais através de estratégias
que favoreçam a compreensão,
participação e estimulem a formação de leitores.

Relembramos os gêneros (contos, revista, bíblico, jornal, poesia, HQ, fábulas, científico) por
meio de um quadro com bolsos confeccionado com napa;
cada bolso continha exemplares dos respectivos gêneros.
Os gêneros digitais foram projetado no “data show”, e um
“tapete” em TNT contendo
diversos contos clássicos foi
exposto para turma. Em seguida os alunos foram divididos
em grupo, montaram um texto
fatiado de gêneros variados e
apresentaram suas produções.

Reconhecimento de gêneros
textuais desconhecidos. Desenvolvimento da linguagem
oral e da sequência lógica dos
textos por meio do texto fatiado. Maior interação dos alunos
nas diversas situações sociocomunicativas.

Assistimos ao vídeo da música
e acompanhando a letra impressa. Após destacar as palavras desconhecidas e construir
um glossário pesquisando os
significados através do dicionário e internet. Resolver uma
cruzadinha e um caça palavras
sobre a música.

Compreensão da linguagem
formal e não formal. Aquisição de vocabulário

Discutir sobre a fábula; Proporcionar momentos para que
os alunos opinem e façam
seus comentários. Envolver
os alunos na leitura, escrita,
interpretação e no desenvolvimento criativo de atividades
como: produções de textos e
desenhos Fazer reflexão com
os alunos sobre os valores
mostrados nas fábulas.

Conversamos sobre o que é
uma fábula e quais suas características
Proporcionamos espaço para
os alunos expressarem suas
opiniões e comentários, Disponibilizamos um acervo do
referido gênero para a turma.
Realizamos um exercício de
interpretação de texto sobre a
fábula “O conselheiro”. Cada
aluno escreveu uma frase aleatória e fatiou para que um colega a reordenasse.

Interpretação do gênero textual fábula. Questionamento pelos alunos ao analisar as mensagens trazidas pelas fábulas
para as nossas vidas. Estímulo
do hábito de leitura. Produção
textual de uma forma divertida.

4ª aula: poesia

Compreender as características estruturais e a função do
gênero Poesia. Refletir sobre
a diversidade racial no Brasil
e sobre o Dia da Consciência
Negra.

Levantamento prévio sobre
os conhecimentos dos alunos
relacionados ao gênero poesia.
Ler e explicar o poema “Isto
ou Aquilo”, de Cecília Meireles. Foram apresentadas algumas poesias sobre diversidade
racial e proposta uma discussão sobre o dia da consciência
negra. Em seguida os alunos
fizeram uma ilustração baseada nas poesias lidas

Reconhecimento sobre as características do gênero poesia
e da linguagem poética;Reflexão sobre o dia da consciência
negra;Estímulo a habilidade de
desenhar dos alunos.

5ª aula:
história em quadrinhos

Despertar a sensibilidade do
aluno pela historia em quadrinho, trazendo para realidade
o que há de particular nessa
historia;
Construir uma HQ a partir de
parâmetros adquiridos nos estudos anteriores.

Foi iniciada a aula com a leitura
de uma tirinha do personagem
Papa Capim, os alunos fizeram
a interpretação da sequencia
dos quadrinhos e discussão
sobre a diferença entre texto
composto por dialogo e texto
narrativo, tipos de balões e
onomatopeias. A finalização se
deu com a criação de tirinhas
sobre o personagem pelos
alunos.

Produção de uma historia em
quadrinhos.
Estímulo à criatividade e imaginação dos alunos.

Atividades

1ª aula: gêneros
textuais

2ª aula: música na
sala de aula

3ª aula: fábula

Analisar o conteúdo da música “País do Futebol” (MC
Guimê); Trabalhar leitura e
escrita contextualizando a
gramática; Observar o uso da
linguagem formal e informal;
Discutir sobre valores contidos
na música.
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6ª aula:
oficina sobre alguns gêneros
textuais.

7ª aula: encerramento das
atividades do Pibid 2014

Produzir uma oficina com alguns gêneros textuais.

A turma foi divida em cinco
grupos, cada grupo ficou responsável em apresentar uma
produção sobre um gênero
textual: Grupo: I - Autobiografia; II- Cartaz; III- Dramatização; IV – reescrita e V – Texto
coletivo a partir do álbum
seriado.

Socializar os trabalhos com
a turma, as bolsistas, a supervisora e a coordenadora do
Pibid.

Os trabalhos foram iniciados
com a apresentação de cinco
alunos, fazendo a dramatização, com fantoches, do conto
“Margarida Friorenta”, em
seguida dois alunos contaram
a história “A menina das borboletas”, diálogo produzido a
partir das imagens de um álbum seriado. Foi apresentado,
no Power Point, um resumo
dos trabalhos produzidos ao
longo das seis aulas na turma,
e encerramos com um lanche
coletivo.

Reconhecimento que cada
texto tem uma função e que
depende daquilo que se quer
comunicar, e também o efeito
que se deseja produzir no interlocutor.
Produção oral e escrita de gêneros textuais diferentes;
Percepção das diferentes características em cada gênero
textual;
Autonomia na realização das
atividades e envolvimento no
trabalho em grupo.

Alunos mais autônomos no
desenvolvimento da linguagem
oral e escrita.Maior interação
entre a turma. Relatos de como
os alunos redescobriram o
gosto pela leitura após as aulas
com o Pibid.

Fonte: Dados dos autores.

As atividades possibilitaram a reflexão sobre assuntos do cotidiano, ampliando o senso crítico e a coerência do pensamento dos
alunos. Por meio dos temas abordados, eles reconheceram os gêneros
textuais. Através do texto fatiado, desenvolveram a linguagem oral e
a sequência lógica desse gênero textual. O rap proporcionou a compreensão das linguagens formal e não formal e a aquisição de vocabulário. Os valores, como respeito, moral e honestidade se destacaram nas
fábulas. Na produção de história em quadrinhos, foram estimuladas a
criatividade e a imaginação dos alunos. Ao trabalharem a dramatização,
o texto coletivo (através de álbum seriado), o cartaz e a autobiografia,
foram estimulados a linguagem oral, o trabalho em equipe, a concentração e as habilidades artísticas, contribuindo, de maneira significativa,
para a socialização dos alunos.
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A produção oral e escrita dos diferentes gêneros textuais proporcionou o reconhecimento de que cada texto tem função e características próprias e que depende daquilo que se quer comunicar, e também do efeito que se deseja produzir no interlocutor, estando todo o
contexto aliado ao uso das tecnologias. Dessa forma, o grupo tornou-se mais autônomo e envolvido, interagindo entre si nas diversas situações sociocomunicativas.
Concluindo com o questionário de sondagem final, foi observado que o projeto despertou nos alunos: a curiosidade para a produção de pequenos textos, a preocupação com a ortografia e o uso da leitura para confirmar e ratificar suposições, tendo todo o êxito possível
com o uso das tecnologias como aliadas.

Considerações finais
De acordo com os objetivos do projeto e com base nos dados
colhidos através das observações, entrevistas e da sondagem, foi feito
um trabalho que atendeu às demandas individuais e grupais. Para isso,
fez-se necessário buscar estratégias sob forma de atividades pedagógicas e lúdicas, que buscaram dar sentido aos problemas revelados, com
base nas contribuições teóricas dos autores pesquisados sobre as formas de utilização do lúdico e das tecnologias em sala de aula e situações
de jogos.
Foram realizadas atividades utilizando-se das tecnologias digitais da informação e comunicação, tanto em sala de aula como no laboratório de informática da escola. Na sala de aula, foi utilizado o projetor
multimídia em diversos momentos, tornando os conteúdos ainda mais
atrativos e interativos. As principais dificuldades encontradas relaciona-
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ram-se ao laboratório de informática, uma vez que encontramos alguns
problemas técnicos – máquinas com defeito, falta de acesso à Internet – e número insuficiente de computadores para o uso de todos os
alunos. Apesar desses problemas, foi possível realizar as atividades naquele espaço, possibilitando o manuseio dos computadores – mesmo
que em dupla, trio ou quarteto – de forma produtiva, mostrando como
pesquisar em sites de busca da Internet.
Foi possível realizar reflexões sobre assuntos inerentes ao cotidiano, ampliando o senso crítico e a coerência no pensamento lógico
dos alunos por meio dos temas abordados nas atividades, como a diversidade racial no Brasil, presente nas poesias lidas e discutidas em sala
de aula; a desigualdade social e o uso das gírias, por meio do rap “País
do futebol”, de MC Guimê; as questões morais envolvidas na fábula
“O conselheiro”; a importância do conhecimento sobre os diferentes
gêneros textuais e sua utilidade no dia a dia e outras oportunidades que
aproveitamos para reforçar valores, como responsabilidade, trabalho
em equipe, honestidade etc.
A turma era muito agitada e heterogênea, havendo alguns alunos com distúrbios mentais e emocionais. Em alguns momentos, foi
difícil atraí-los para as atividades, mas, ao término do projeto, foi gratificante ouvir dos alunos palavras de agradecimento pela forma como
o projeto os ajudou no aprendizado de assuntos que eles já conheciam,
mas que passaram a compreender melhor depois das atividades realizadas.
Além dos benefícios na aprendizagem dos alunos, o projeto
contribuiu, também, para melhorar a prática pedagógica e aprofundar
os conhecimentos das pesquisadoras/bolsistas sobre a prática educativa, a partir das experiências de outras educadoras. Acima de tudo, com
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as ações deste projeto, pudemos contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos e, consequentemente, com a melhoria da qualidade
da educação pública em Alagoas.
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Relato de Experiência da Participação como Bolsista no
Pibid (programa de iniciação à docência) no Curso de Letras
e Literaturas da Língua Inglesa da Universidade Federal do
Mato Grosso, Câmpus de Rondonópolis
Yan Vitor Pereira Alves
Emiliana F. Bonalumi
Carolina de Ribamar E Silva

Introdução
Este texto é um relato de experiência a partir de atividades realizadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) na cidade de Rondonópolis – MT. Apresentarei minha experiência
em um ano de participação no Programa, destacando as atividades que,
a meu ver, foram mais proveitosas. Atitudes dos alunos serão analisadas
a partir de observações dentro e fora de sala de aula nesse período de
participação no Pibid.
A importância do Programa de Iniciação à Docência para os
professores em formação será discutida. Por que este programa deve
continuar? O que os graduandos de licenciatura ganham com a experiência de ser um bolsista? Essas questões serão discutidas.
Este relato tem o intuito de investigar o aproveitamento do que
foi trabalhado durante um ano de participação, para que seja possível a
modificação ou implantação de novas formas de se trabalhar na escola,
de acordo com os resultados obtidos ao decorrer do ano no programa.
As atividades propostas têm embasamento teórico de Vera
Helena Gomes Wielewicki (2015) e Mary Kalantzis (2000). A principal
forma de atividade realizada ao longo desse um ano de participação é
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o uso da Música no ensino de língua inglesa. Com base nesta forma de
ensino, serão apresentados conceitos com embasamento nos teóricos
citados anteriormente.
Discutirei os resultados obtidos na realização de três atividades:
A formação de uma banda de Rock especializada em músicas em Inglês, a realização de uma oficina em sala de aula utilizando uma canção
e também cinco aulas que foram dadas por mim aos alunos, com o
apoio da professora da escola, participante do Programa de Iniciação
à Docência.

Percurso da Pesquisa
Em toda a minha participação no Pibid de Letras Inglês, o foco
das atividades realizadas foi a Música. Procurei desenvolver todas as
atividades em sala de aula utilizando musicalidade, por ser uma arte
com que me identifico e que, a meu ver, acrescenta ao aluno no ponto
de vista pedagógico, se bem utilizada.
Como fundamento teórico, utilizei uma perspectiva multimodal
e das teorias do letramento crítico, tendo por objeto de estudo a Música
como recurso de formação e constituição do sujeito aprendiz da língua inglesa. Com o uso da Música, é possível ensinar um novo idioma
para o aluno, relacionando questões sociais. De acordo com Wielewicki
(2015), Música, antes de um papel pedagógico, possui uma possibilidade de formação humana e social para alunos no ensino de Inglês,
abrindo espaço para estudos que abranjam esse tema, justificando a
promoção de pesquisas a partir desse pensamento.
Partindo desse conceito, procurei manter a ideia de utilizar
canções como forma de ensino-aprendizagem, não me prendendo so302

mente à sala de aula. É importante que haja uma maior interação com
os alunos nesse tipo de metodologia, portanto realizei a formação da
banda com os alunos da escola participante do Programa.
A forma de se usar a Música em sala de aula, ou seja, saber
utilizar esse modo de ensino de uma maneira proveitosa aos alunos, é
indicado por Kalantzis. Foram levados em consideração conceitos do
letramento crítico e multimodalidade (KALANTZIS, 2000), por permitirem uma leitura crítica da linguagem e também de aspectos multimodais em canções em Inglês.
Para que fosse possível promover uma boa participação no Pibid, tive o apoio de professores em relação ao que estudar para construir meios de ensino. Os dois autores citados anteriormente foram
os estudados, sendo um artigo em português e um livro em Inglês. A
principal fundamentação teórica foi o artigo em português, Para além do
Yeah: Rock ‘n ‘Roll e uma possibilidade de multiletramentos no ensino de língua inglesa no Brasil (WIELEWICKI), do livro Letramento e mídia: música, televisão e jogos digitais no ensino de língua e literatura (ZACCHI; WIELEWICKI,
2015). Também parti das análises feitas do livro Multiliteracies. Literacy
Learning and the Design of Social Futures (KALANTZIS, 2000).
Como mencionado na introdução do artigo, discutirei os resultados obtidos na realização de três atividades. Começarei com a formação da banda com os alunos da escola.
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Banda Wiverzooide - Formação da Banda
Inicialmente, não havia o planejamento de se formar uma
banda com os estudantes da escola participante do Programa. O que
ocorreu foi um ato muito espontâneo de minha parte e dos alunos,
que a meu ver, é uma característica muito interessante do Pibid.
Quando passei a integrar o Programa, me interessei em participar de um projeto que já ocorria no Pibid de Letras Inglês. Esse
projeto é o coral de Inglês, que consiste em um grupo de estudantes
das duas escolas participantes do Programa liderado por três bolsistas.
Os alunos frequentam esse Coral nos horários opostos ao que estudam. Inicialmente, não foi possível participar desse projeto, pois meus
horários não eram os mesmos dos outros bolsistas. Resolvi, então,
tentar formar outro grupo do Coral, que teria encontros uma vez por
semana no período matutino, porém não consegui a participação dos
alunos.
Mesmo não ocorrendo o Coral na parte da manhã, decidi que
trabalharia a Música de alguma forma. Percebi que na escola onde eu
participo havia uma grande influência de diversos gêneros e motivação
musical por parte dos professores e funcionários, então me aproximei
desses alunos envolvidos.
Em um evento cultural da escola, conheci três alunos que tinham planos de formar uma banda de Rock e percebi que era uma ótima oportunidade. Esclareci, então, a minha intenção em formar uma
banda, que tocaria somente músicas em Inglês e que serviria para mim
como uma pesquisa, na qual eu analisaria posteriormente os resultados na aprendizagem de Inglês por parte dos integrantes da banda.
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Os alunos aceitaram o convite e começamos a nos reunir primeiramente na escola e posteriormente na casa de um deles para definir
questões da banda, como repertório, nome e estilo musical. Fizemos o
repertório em Inglês dos clássicos do Rock e definimos o nome da
banda, Waiverzooide. O nome deveria causar o máximo de estranhamento possível, pois é uma forma de chamar a atenção das pessoas e ser
conhecido, e essa tática deu certo.

Agenda de shows
Após decidirmos um repertório e ensaiarmos bastante, precisávamos de público para nos ver em ação. Nosso primeiro show foi na
escola, em uma festa junina. Devido à temática da festa, que era algo
mais caipira, nossa apresentação não obteve muito êxito, pois poucas
pessoas ficaram para assistir. Primeiramente, os meninos ficaram desmotivados e pensaram que a ideia não daria certo e que talvez fosse
melhor não continuar com a banda, mas tive o papel de encorajá-los
para continuar.
Nossa segunda apresentação também foi na escola, mas dessa
vez se tratava de algo mais característico de uma banda de Rock. Era
uma festa de Halloween e nosso show foi um sucesso! As pessoas gostaram e nós ficamos motivados a continuar com o projeto.
Depois da nossa segunda apresentação, começamos a incluir
músicas com dificuldades cada vez maiores e fomos tendo mais entrosamento para tocar as canções. Um fator interessante é que o aluno, o
vocalista da banda, apresentava dificuldades na pronúncia das palavras
em Inglês e, com a prática das letras das músicas, ele obteve uma melhora significante nessa habilidade da língua inglesa.
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O maior show da banda foi uma apresentação em parceria com
o Sesc de Rondonópolis, em uma noite cultural com entrada gratuita
para a população. Foram feitas divulgações em internet e também em
um programa local de televisão. O público gostou da apresentação e,
assim, a gratificação com o projeto aumentou, motivando ainda mais
para continuar. Seguem abaixo duas imagens da banda na apresentação
no Sesc Rondonópolis:
Figura 01 – Apresentação da banda Waiverzooide no Sesc Rondonópolis

Fonte: Dados dos autores
Figura 02– Componentes da banda Waiverzooide em apresentação no Sesc
Rondonópolis

Fonte: Dados dos autores
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Atualmente, a banda não tem feito muitas apresentações devido
à falta de tempo dos alunos por estarem na reta final para a conclusão
do ensino médio, porém ainda estamos nos reunindo periodicamente
para ensaios e estudos.
O projeto da formação da banda teve total apoio dos professores e funcionários da escola. Essa ajuda foi em forma de pagamentos
de cachês simbólicos apenas para custos básicos, como transporte, e
também na divulgação das nossas apresentações.

Atividade em sala de aula com a canção
Esta atividade representou um exercício para desenvolver a habilidade de escrita e escuta da língua inglesa. O material utilizado foram
a música A Thousand years, da cantora Christina Perri, e um violão.
A ideia foi distribuir a letra da canção para a turma, que se
dividiu em duplas. Nessa letra havia espaços em branco, substituindo
algumas palavras. Os alunos deveriam ouvir a música, que seria reproduzida em um aparelho de som, e completar as lacunas. Ao final da
aula, ocorreu uma interação utilizando o violão e as vozes dos alunos.
Na escolha da canção, levei em consideração a dificuldade na
compreensão auditiva dos alunos com palavras em Inglês. A música
escolhida é muito conhecida pelo público adolescente e tem um ritmo
lento, o que facilita o entendimento das palavras cantadas.
Essa oficina foi desenvolvida em cinco salas, com uma duração
média de 50 minutos. Foi possível perceber que os alunos se exaltaram com a situação de uma aula diferenciada e com interação, algumas
vezes até atrapalhando por momentos, mas isso já era esperado por
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mim. Procurei manter o diálogo calmamente com os alunos e essa tática deu certo; desse modo, pude acalmar a classe e continuar a oficina
em momentos de exaltação. Os alunos conseguiram realizar a atividade
e, ao final da aula, nós cantamos a canção com o meu apoio tocando
o violão.
A experiência foi muito boa, pois assim pude perceber que o
uso de Música em sala de aula pode render bons resultados e também
consegue prender a atenção da grande maioria dos alunos, em alguns
casos mantém a atenção da sala por toda a aula. As turmas me passaram uma satisfação por essa oficina e, de forma admirável, muitos
perguntaram quando seria a próxima atividade com esse enfoque, o
que também me motivou a continuar com essa maneira de se ensinar
Inglês.
O interessante de se passar a mesma atividade para várias turmas é a diferença na formulação de ideias dos alunos. Isso ocorreu,
pois, ao discutir sobre o significado da música, alguns alunos conseguiram interpretar a letra de várias formas e algumas vezes de maneiras
que eu não havia percebido, mesmo estudando a canção anteriormente.
Também foi possível estudar aspectos gramaticais a partir da letra da
canção, o que é de muita importância nesse estilo de ensino.
A seguir, apresentarei a atividade passada aos alunos:
A Thousand Years
Christina Perri
Heart beats fast
Colors and _____________
How to ___ brave
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How can I ________ when I’m afraid to fall
But watching you stand ____________
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer
I have died every _______ waiting for ____
Darling, don’t be afraid I ______ loved you
For a thousand _________
I’ll love you for a ______________more
Time stands still
Beauty in all _____ is
I will be _______
I will not let anything take away
What’s standing in front of me
Every breath
_________ hour has come to this
One __________ closer
I have died every day ___________ for you
Darling, don’t be afraid, I have loved you
For a thousand years
I’ll ________ you for a thousand more
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And all along I believed I would find you
_______ has brought your heart ___ me
I have loved you for a thousand years
I’ll love you _____ a thousand more
One step __________
______ step closer
I have _______ every day waiting for you
Darling, don’t be afraid, I have loved you
For a thousand years
______ love you for a thousand more
And all along I believed I would ______ you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more

Aulas ministradas com o apoio da Supervisora do Pibid Letras
Inglês na Escola Estadual Major Otavio Pitaluga
Essa oficina teve como ideia promover cinco aulas que deveriam ser ministradas pelos bolsistas. Cada bolsista responsabilizou-se
por cinco aulas para as turmas no horário determinado de cada dia.

310

O conteúdo foi anteriormente selecionado com a ajuda da Professora e passado aos bolsistas para que preparassem uma aula de aproximadamente 50 minutos para cada turma de um determinado dia.
Nos dias em que apresentei essa oficina, havia no horário turmas de segundos e terceiros anos do ensino médio. Preparei, então,
uma aula para os segundos anos e outra para os terceiros anos. O conteúdo dessas aulas foi tirado do livro didático fornecido pela escola aos
alunos e se tratava de uma continuação da matéria que a Professora
estava lecionando.
Os bolsistas não tiveram a preocupação de escolher um conteúdo, o que facilitou muito, pois até então eu nunca havia entrado em
uma sala de aula como professor. A principal dificuldade foi realmente
o fato de assumir a responsabilidade de ensinar os alunos.
As aulas fluíram tranquilamente e, aos poucos, fui perdendo
o receio e o peso emocional de estar à frente da turma e me soltando
mais em relação à convivência com os alunos. Procurei passar uma
imagem de professor amigo, que poderia ser interrompido a qualquer
momento da aula para sanar dúvidas e que estava naquele ambiente
para ajudá-los e não para os deixar em situação de desconforto.
Esta experiência foi de extrema importância para minha formação como professor, pois, depois disso, me senti muito mais à vontade
nos arredores da escola e na relação com alunos, visto que, até então, a
minha única experiência em ambiente escolar era como aluno e ainda
era desconfortável para mim assumir o papel de professor.
Posteriormente, procurei estudar métodos didáticos de aula
para melhorar os pontos que destaquei como algo que poderia ser desenvolvido em minha visão como futuro professor.
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Considerações finais
Todas as atividades de que participei no Pibid me renderam
alguma forma de experiência como professor, que levarei até as primeiras aulas que ministrarei em minha carreira.
Penso que as atividades, oficinas e os projetos também foram
muito proveitosos para os alunos. Eles aprenderam formas de usar
meios para a tradução de textos em Inglês, formas de se interpretar músicas em Inglês e vocabulário a partir das leituras feitas ao longo desse
período. Esses são exemplos do que foi proveitoso para os estudantes
da escola participante do programa.
É importante o compartilhamento de experiências por parte
de professores em formação, pois com isso aprendemos diversas
maneiras de ministrar uma aula, cuidados que devemos tomar para
que seja possível manter um bom ambiente em sala de aula e outras
possibilidades como docente.
Minha experiência como bolsista do Programa de Iniciação à
Docência tem sido de muita importância para minha formação como
professor. Esse é um Programa que deve continuar, pois acrescenta
experiência para os graduandos, possivelmente mais até que os estágios. Por isso, com este relato de experiência, procurei compartilhar
a importância do Programa para minha graduação e a necessidade de
cada vez mais incluir novos bolsistas, mantendo a ideia de formação de
experiência nas escolas como professor.

312

Referências
WIELEWICKI, Vera Helena Gomes. Para além do Yeah!: Rock ‘n ‘Roll
e uma possibilidade de multiletramentos no ensino de língua inglesa no
Brasil. In: ZACCHI, V. J.; WIELEWICKI, V. H. G. Letramentos e Mídias:
música, televisão e jogos digitais no ensino de língua e literatura. São
Paulo: Edufal, 2015. p. 81-104.
KALANTZIS, Mary. Multiliteracies. Literacy Learning and the Design
of Social Futures. New York: Routledge, 2000.

313

Recursos Tecnológicos e Suas Possibilidades nas Aulas de
Educação Física no Ensino Médio
Alexandre Junior Mendes da Silva
Paloma Nara da Costa Santos
Ana Carrilho Romero Grunennvaldt

Introdução
A entrada das mídias, das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o uso dos recursos tecnológicos na educação têm
ocorrido de modo intenso, fazendo-se tendência inevitável, tencionando e modificando todo um contexto marcado e padronizado pelo uso
dos quadros negros, livros didáticos e oralidade dos professores como
os únicos mediadores da relação entre conhecimento - aprendizagem.
Novos recursos tecnológicos, com mais frequência no decorrer
dos últimos anos, têm sido parceiros na educação, fomentando o conhecimento e permitindo que outras áreas da educação, como a linguagem, ciências naturais, humanas, exatas, por exemplo, procurem buscar
aprofundar, investigar e discutir questões em outros contextos culturais, sociais e políticos. Nesse sentido, esse texto traz um tema que surgiu das experiências do Subprojeto Pibid Educação Física – UFMT/
Cuiabá, que aconteceram em uma Escola Estadual no município de
Cuiabá – MT, nas aulas de Educação Física, das turmas do Ensino Médio, ano letivo de 2015, geradas no planejamento coletivo dos professores supervisores com a participação dos bolsistas e a coordenadora
de área do subprojeto referido.
Essas mídias e recursos utilizados na escola estão sendo protagonistas na apresentação e mediação dos conteúdos de Educação Físi314

ca, na tentativa de buscar meios alternativos para ensinar. Considerados
como material didático, as mídias e os recursos são ferramentas que
contribuem para a aprendizagem, facilitando a aproximação do aluno
daquilo que o professor espera que ele aprenda. Por exemplo, o cinema,
é um meio de comunicação de massa e pode na educação ser inserido
como um dos recursos tecnológicos a ser utilizado.
Dentro desse contexto, a circunstância de maior evidencia é
uso dos filmes, empregados por muitos professores como recurso para
elucidar as aulas, favorecendo a compreensão, ou apenas como conteúdo para passar o tempo; aqui cabe a ressalva para essa assimilação:
principalmente quando não encontra a mediação do professor, pode
tornar a aula improdutiva.
A escolha do material didático é fundamental para a execução
das aulas para que elas se tornem efetivas; assim, as experiências apresentadas refletem essa escolha e principalmente o modo como foi utilizado o material didático durante todo processo de intervenção. A contribuição é inestimável, na medida em que a comunicação educacional
pode transformar os métodos de ensino, juntamente com a utilização
adequada das tecnologias de midiatização da educação (BELLONI,
2009).
No entanto, o que se planeja é que esses recursos tecnológicos
sirvam como auxiliadores e mediadores na aplicação dos conteúdos da
Educação Física, esperando que os alunos estejam inteiramente conscientes de como usá-los (celular, notebook, tablete, e-mail, internet),
entre eles o cinema, como um meio de prender a atenção e mostrar o
conteúdo, enfatizando-se que fazem parte de sua rotina. Talvez, a diferença a ser observada seja o momento em que o professor os apresente
na execução do seu plano de aula, apenas nos objetivos para utilizar
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como determinado recurso, ou deles se apropriando e adentrando na
concepção que os alunos fazem da sua utilização.
Na Educação Física, muitas vezes, se olha como perda de tempo a utilização desses recursos, devido a um planejamento que prioriza
um conteúdo – o esporte, nas aulas do ensino médio, o denominado
“quarteto fantástico” (futsal, basquetebol, voleibol e handebol) – que
subdivide a abordagem de um desses esportes (conteúdo) por bimestre, e isso se repete em todos os anos, do 1º ao 3º; essa forma de trabalho leva à representação de uma aula de Educação Física repetitiva, reduzindo o interesse e a motivação dos alunos pelas práticas oferecidas,
causando, consequentemente, um olhar negativo ao proposto.

Material didático: recursos tecnológicos
Trilhando caminhos em parceria com as mídias, o procedimento de aprendizagem pode ter um processo mais fácil e efetivo, como
aponta Ferrés (1996 apud MOREIRA; PEREIRA, 2011, p. 262): “estudantes aprendem mais principalmente por meio da visão. Dados apontam que esse processo se dá em 83% dos estudantes, 11% aprendem
por meio da audição, enquanto outros 6% ficam entre paladar, o tato e
olfato”. A fim de estimular o aluno e chamar sua atenção para o conteúdo cogita-se a maior utilização de aulas expositivas com data show,
exibindo filmes, vídeos, imagens digitais ou impressas, métodos que fizeram parte das intervenções que serão apresentadas no presente texto.
A memorização ajuda a aprender; o aluno pode ler textos sobre determinada posição do movimento do voleibol, mas conseguirá aprender e se lembrar para executá-la se for apresentada a ele uma
imagem de como se deve posicionar; da mesma forma, para conteú-
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dos maçantes e chamar a atenção, com muita informação, utilizam-se
imagens para fazer a conciliação com os conceitos. Assim, formam-se
símbolos que carregam diversos significados, e saber como utilizá-los
produz o saber:
Portanto, há uma necessidade de exploração de diversas possibilidades educativas com a proposição
de tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras
com vistas à construção do conhecimento individual e coletivo. A proposta construtiva parece propor alternativas aos métodos diretivos, alicerçados
na prática da Educação Física (RIBEIRO, 2007.
p. 36).

Contudo, pretende-se provocar o aluno nas aulas de Educação
Física para que faça o que gosta, por meio de métodos mais atrativos e
interessantes e que, de alguma forma, sejam “diferentes”, porque provocam certa ansiedade e curiosidade, prendendo sua atenção na aula e
estimulando-o a querer aprender o conteúdo.
A utilização das mídias para fins pedagógicos carrega a responsabilidade e a importância delas para o processo educativo, auxiliando
na construção e criação de novas formas de ensinar, agregando conhecimento nas interações e nos procedimentos adotados. Aproximar o
aluno das aulas tem sido uma tarefa difícil, principalmente aos professores de Educação Física, e na busca de solução nos apropriamos daquilo que está inserido na cultura e vivência do estudante, ou seja, que
está mais próximo da sua realidade, facilitando a aquisição e assimilação
dos novos conteúdos.
Durante as intervenções do subprojeto com os alunos do ensino médio, pôde-se perceber a inserção dos recursos tecnológicos que
estão prendendo, cada vez mais, a atenção dos alunos e que não passam
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mais despercebidos e já fazem parte da cultura juvenil. Os jovens dessa
nova geração estão ligados às novas tecnologias, aos novos sistemas de
comunicação que se fazem presentes no cotidiano de muitas pessoas
na sociedade de modo geral, por meio de celulares, tablets, notebooks,
redes sociais, fotos, vídeos e filmes, sendo que esses os conectam com
o mundo, transmitindo conhecimento e informação. Nesse sentido,
Belloni (2009, p. 8) ressalta que
[...] a entrada das TICs nas escolas ocorreu sobretudo como resultado da pressão do mercado,
estando a instituição escolar em franca defasagem
com relação às demandas sociais e à cultura das
gerações mais jovens.

É inevitável que fatores como esses invadam a comunidade
escolar, sabendo-se que a oferta nos mercados para distribuição e
venda de aparelhos tecnológicos está acontecendo em diferentes contextos sociais, dando acessibilidade a todos; é um processo que exige a
adaptação e transformação da escola na busca de oportunizar a esses
jovens do ensino médio um ensino que esteja paralelo com a demanda
dos acontecimentos sociais, afinal a escola é constituída e formada por
esses sujeitos, contudo cabe à instituição integrar-se à cultura juvenil
sem perder sua especificidade.
Analisando todos os aparatos tecnológicos presentes na vida
dos jovens, o primeiro dispositivo identificado são os aparelhos celulares cujo acesso e adesão chegam à maioria. A conciliação dos conteúdos didáticos com as mídias tem de ser adotada e inserida no planejamento do professor, pois incluir um dispositivo de mídia com o
qual, durante a sua aula, o aluno poderá, filmar, gravar, fotografar para
interagir com os colegas sobre o assunto discutido, tornará qualquer
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conteúdo mais atrativo, menos maçante, e para o professor será uma
troca de aprendizagens.

Desenvolvimento das ações
Aqui apresentaremos como se desenvolveram algumas das
principais aulas, em que se utilizaram como material didático os recursos tecnológicos.
Inicialmente buscamos planejar aulas mais agradáveis e que
despertassem o interesse; desse modo foi proposta aos alunos a confecção de um minijornal sobre temas referentes ao voleibol, a partir de
pesquisas, leituras e edição do texto, seguida da outra proposta, a filmagem das aulas práticas via aparelhos celulares; assim, os alunos teriam
que filmar a execução dos fundamentos da modalidade voleibol e então
o filmado seria assistido e analisado junto com os colegas e professor.
A proposta seguiu as seguintes etapas: a) solicitação aos alunos
temas possíveis para as matérias a serem veiculadas no minijornal; b)
discussão de um vídeo para sobre a atualidade e o passado do assunto
abordado; c) leitura de artigos dos diversos temas selecionados para
coletar informações mais significativas; d) produção de texto com o
uso do notebook na sala, a partir das leituras de artigos e organização
dos grupos de trabalho em torno das temáticas, e) finalização do texto
e encaminhamento, via e-mail, para o professor responsável por fazer
o fechamento do jornal.
As aulas, na sua maioria, aconteceram na sala de aula; com isso,
os planejamentos também foram voltados para a sala de aula; na sala
de vídeo, procurou-se trazer novas discussões a respeito do conteúdo,
com bases em leituras, pesquisas na internet, uso de vídeos e auxílio
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do Power point, o que possibilitou maior compreensão do conteúdo
e criou um novo olhar para o que os alunos não conheciam, assuntos
do interesse deles; os recursos utilizados facilitaram e promoveram o
acesso às informações.
A produção dos vídeos aconteceu com a instrução dos professores e acompanhada pela apresentação dos fundamentos do conteúdo abordado; a intenção foi utilizar o celular para gravar as práticas
realizadas na quadra e, na sequência, realizar em sala de aula a análise
das produções dos alunos no Data show, discutindo e refletindo sobre
a prática e corrigindo os possíveis equívocos na execução dos movimentos esperados. Divididos em grupos, os alunos deveriam filmar um
fundamento, facilitando a explicação, entendimento para tornar mais
efetiva a aprendizagem. A vivência das aulas promoveu experiências
que possibilitaram a observação e análise que não são usuais na rotina
das aulas de Educação Física. Esses procedimentos levaram os alunos a
pensarem sobre o que eles executaram, a forma como eles executaram,
analisando a execução do colega, ponderando sobre ela e trazendo, assim, para a aula considerações sobre a educação do movimento, pelo
movimento e sobre o movimento.
Acreditamos que a proposta de incorporar os recursos tecnológicos como meio educativo trouxe mais autonomia para os alunos
para buscar, pesquisar, interpretar e apresentar aquilo que eles tinham
assimilado dos conteúdos e temas da Educação Física. Foi diferenciado
quando eles conseguiram e determinaram os encaminhamentos para o
seu aprendizado, tendo como suporte os direcionamentos dados pelos
professores. Destacamos também que no ensino médio os professores
têm buscado novos caminhos que apontem outros percursos para aulas
dessa disciplina, contando com a participação e interesse dos alunos.
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A integração das tecnologias às aulas sinaliza que “novos significados são adquiridos, quando símbolos, conceitos e proposições são
relacionados e incorporados à estrutura cognitiva de uma formação
arbitrária e substantiva” (AUSUBEL, 1965 apud RONCA, 1994). O
autor observa que disponibilizar as tecnologias nas aulas forma novos
significados, pois relacionar e incorporar esses novos símbolos (recurso
tecnológico) à estrutura cognitiva é conciliar tudo aquilo que o aluno
sabe sobre esses recursos com o conteúdo.

Material didático: cinema da escola
O cinema foi outro recurso utilizado para ampliar e auxiliar as
possibilidades das aulas, favorecendo a compreensão do conteúdo e
disponibilizando ao professor mediações para os procedimentos adotados. De acordo com Duarte (2002), o cinema e a escola vêm se relacionando há muitas décadas. Napolitano (2011) acrescenta que o cinema
pode ser considerado uma “nova” linguagem centenária, pois apesar de
haver completado cem anos em 1995 a escola o descobriu tardiamente.
O mesmo autor ressalta: “O que não significa que o cinema não foi
pensado, desde os seus primórdios, como elemento educativo, sobretudo em relação às massas trabalhadoras” (NAPOLITANO, 2011, p. 11).
Ele complementa, afirmando que trabalhar com o cinema na escola é
ajudá-la a “reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada,
pois o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte”.
Em suas diversas apropriações, o cinema pode ser denominado
como uma educação de massa, como nos afirma Leiro (2012); mas,
para essa apropriação ser empregada na escola, necessitamos de um
mediador. É a função do professor, instigando os alunos, pois na con321

ceituação corriqueira destes últimos, o cinema, mesmo na escola, condiz com passatempo ou entretenimento. Dessa maneira, Betti (2003)
destaca a necessidade da presença de um mediador que deverá direcionar diálogos, debates e trabalhos, mantendo uma qualidade educacional
no período anterior e posterior ao conjunto de imagens exibidas:
Educar pelo cinema ou utilizar o cinema no processo escolar é ensinar a ver diferente. É educar o
olhar. É decifrar os enigmas da modernidade na
moldura do espaço imagético. Cinéfilos e consumidores de imagens em geral são espectadores
passivos. Na realidade, são consumidos pelas imagens. Aprender a ver cinema é realizar esse rito de
passagem do espectador passivo para o espectador
crítico (CARMO, 2003, p. 77).

Essa passagem do espectador passivo para o espectador crítico
é uma transição para a qual o professor deve estimular seus alunos;
como adverte Carmo (2003), essa é a maior dificuldade. Petarnella et
al. (2009) ponderam, na nessa direção, que na escola ocorrem muitas
propostas com filmes de maneira equivocada, isto é, apenas assistir sem
explorar as possibilidades que a película traz. O esperado é a busca de
interpretações e criação de opiniões diante da ideia exposta.
Na escolha desse procedimento em sala de aula, deve ser considerado que o filme não tenha um fim em si mesmo e que o professor
não precisa ser um crítico cinematográfico, conhecer tudo de cinema,
como destaca Almeida (apud NAPOLITANO, 2011, p. 12): “acreditamos que é possível, mesmo o professor não se tornando um crítico
cinematográfico altamente especializado, incorporar o cinema na sala
de aula e em projetos escolares, de forma a ir muito além do ‘conteúdo’
representado pelo filme”.
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Os encaminhamentos anteriores à exibição do filme são outro
aspecto que deve ser observado; por essa razão, o professor, no seu
planejamento, deve verificar se o filme definido atende às necessidades
e ao objetivo da aula, se o contexto do filme com o conteúdo fim potencializam a aprendizagem dos alunos. E, por último, o professor deve
assistir à obra e conhecê-la antes de apresentá-la aos seus alunos.
Os aspectos positivos da utilização do cinema no ambiente escolar estão associados à maneira adequada com que é operacionalizada,
favorecendo seu potencial de aprendizado. Duarte (2002) lembra que o
cinema contribui para desenvolver a “competência para ver” do aluno,
isto é, estimula sua disposição para analisar e compreender qualquer
história contada em linguagem cinematográfica, que em seu cotidiano
permite usufruir prazerosamente a experiência com filmes.
Experiência pedagógica com o cinema – filme Offside
O trabalho desenvolvido na escola de ensino médio teve a
perspectiva de que o acesso dos alunos ao cinema é algo do cotidiano, como pode ser evidenciado na interação dessa geração de jovens
com os filmes de super-heróis: Os vingadores, Capitão América: Guerra
Civil, Batman vs Superman: a origem da justiça, entre outros. São grandes
produções cinematográficas que miram os adolescentes, inspiradas em
Histórias em Quadrinhos (HQs), games e animes. Os enredos de destaque são de interesse dessa faixa etária, transformando os desenhos
mais próximos da realidade ao serem interpretados por grandes atores
consagrados de Hollywood. Hoje esse gênero de filmes se tornou grande
sucesso de bilheteria mundial.
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Assim, através do professor como mediador, os alunos poderiam conhecer novas obras de arte cinematográficas, “novas” produções clássicas que os instigam a pensar, ao invés de observar apenas
batalhas fora do contexto da realidade, conhecendo outros filmes que
através de sinopse ou trailers não despertariam sua atenção. A ideia foi
não desapropriar o aluno desses filmes, mas aumentar seu interesse
por outros gêneros de filme, levando outros entendimentos, que não
estavam próximos do seu julgamento qualitativo. Duarte (2002) destaca
que os filmes “funcionam” como porta de acesso ao conhecimento e
informações, até mesmo os considerados ruins.
Desse modo, a experiência com o cinema se desenvolveu com
13 turmas do ensino médio do período vespertino, sendo sete turmas
do 1° ano, quatro turmas do 2° ano e duas turmas do 3° ano. Para
tanto, foi reservada uma tarde para a exibição de um filme para esses
alunos, tendo início às 13h30min indo até às 16h40min, no auditório.
Essa atividade foi planejada e executada em uma ação interdisciplinar
com os Pibids da Filosofia, Sociologia e Educação Física.
O filme exibido foi Offside, com o título em português – “Fora
do Jogo”. A obra é uma produção iraniana do diretor Jafar Panahi que
retrata um grupo de garotas que fazem de tudo para entrar no estádio
Azadi Stadium, em Teerã, a fim de assistir a uma partida de futebol. O
contexto é a República Islâmica do Irã que proíbe mulheres de frequentarem eventos públicos como uma partida de futebol, evento destinado
naquela cultura somente para os homens. As jovens se arriscam, inclusive disfarçando-se de meninos para entrar no estádio; no entanto,
algumas são capturadas e presas. O filme se desenrola em três aspectos
principais, 1- o da entrada no estádio, momento da exclusão da mulher; 2- o da permanência das mulheres (jovens) em situação prisional
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durante a partida de futebol de onde “assistem ao jogo”; 3- o término
da partida, momento em que elas são retiradas da pequena jaula e encaminhadas para o interior de um ônibus para serem conduzidas ao escritório da justiça que faria os procedimentos em face da contravenção.
Logo após a exibição do filme, foi realizada uma mesa-redonda
com palestrantes da Educação Física, Filosofia e Sociologia. A mesa de
debates focou os seguintes temas como: a) ser homem e ser mulher; b)
conflitos ocidente e oriente; c) o espetáculo esportivo como sinônimo
da modernidade – o estádio o lugar do espaço público, e d) futebol
– manifestação do universal e do particular. Cada palestrante teve 10
minutos para esclarecer dúvidas de alunos, além de focar nos temas já
mencionados e fazer a ponte com os conteúdos escolares.
Para captar a interação desses alunos de ensino médio com a
proposta, foi entregue um questionário inspirado na sugestão de Napolitano (2011), respondido posteriormente à exibição do filme e à realização da mesa-redonda. Foi solicitada a percepção dos alunos sobre os
assuntos tratados e debatidos na ocasião. E nas aulas que se seguiram
foi promovido um concurso de redação, realizado através da internet
por meio da ferramenta SurveyMonkey; o link foi postado na página oficial do Facebook da escola para os alunos terem acesso. E os dados
obtidos através do questionário foram tabulados no programa Excel
para serem analisados.
No desenvolvimento da proposta, alguns detalhes chamaram
a nossa atenção. Por exemplo, a impressão dos alunos na chegada ao
auditório com a organização montada para eles: data show instalado
adequadamente, a nitidez e foco da projeção de um filme, caixas de
som, iluminação e a climatização do local estavam em ordem. Todos
os acentos foram preenchidos. Ficaram ansiosos para que o filme se
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iniciasse como se estivessem realmente em uma sala de cinema, expectativa condizente com o esperado, sendo aquele tempo voltado
para o entretenimento deles de acordo com relatos de alguns. Segundo
Petarnella et al. (2009), os filmes podem ser analisados das seguintes
formas: passatempo, educação e entretenimento. Logo, observamos
que os filmes são ferramentas da educação escolar também, portanto
o professor deve saber utilizar este recurso pedagógico, para desmistificar o olhar do aluno perante aquele momento, mostrando que não há
somente entretenimento ali envolvido, ou seja, não se trata de apenas
passar o filme para “matar” o tempo, mas para atender o objetivo acerca do conteúdo da aula e as necessidades da turma.
Nesse sentido os mesmos autores afirmam:
Os alunos devem ter a consciência de que é uma
aula e o quanto é necessária a participação de todos, tanto no ver o filme como na participação
após o filme, dentro da atividade realizada pela
turma, para que as associações e fechamentos
sejam feitos e que o filme tenha correlação com
os conteúdos ensinados (PETARNELLA et al.,
2009, p. 2).

Sendo assim, antes de iniciar a projeção do filme, foi realizada
uma breve fala, explicando os principais tópicos do filme a serem observados, a origem do filme, o gênero e o porquê da escolha da obra.
Também foi explanado o porquê da temática do futebol e gênero –
uma vez que esse era o foco do 4° bimestre de 2015, período em que
foi desenvolvida a ação. A escolha do fenômeno esportivo do futebol a
partir de outra ótica que não a brasileira, o olhar do Irã, trouxe questões
de outra sociedade e política, ocasionando reflexão sobre nossa sociedade, sendo um dos pontos principais que o filme trata da exclusão das
mulheres em evento público, na forma de espectadoras, pautando-se
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assim as discussões de gênero, e o seu trânsito nas manifestações do
âmbito público ou privado.
No decorrer do filme, não ocorreram problemas técnicos associados aos recursos tecnológicos utilizados, nenhum problema com
relação à escolha de transmissão, que aconteceu de forma legendada,
mantendo o aspecto fidedigno da obra. Nesse aspecto, os alunos aceitaram aquele momento de ver, analisar e tentar entender a mensagem
que o filme queria nos contar, mesmo não sendo um filme que eles
estivessem habituados a assistir.
Analisando as respostas dos alunos ao questionário, notamos
que houve um entendimento considerável das discussões levantadas
pela temática do filme; porém, o concurso de redação que utilizou a
internet como interação, não obteve sucesso, já que os alunos não atenderam a solicitação de participar da atividade que era de livre acesso.
Talvez o momento em que foi realizada a atividade, no mês de novembro e nas aulas finais do ano letivo da escola, pode ter causado o
esvaziamento da participação dos alunos; cabe, numa segunda oportunidade, avaliar a maneira de organizar e executar tal atividade.
O filme trouxe aos alunos um novo olhar sobre o Irã, pois no
enredo foram expostos aspectos de um país e cultura distinta da nossa;
além disso, há o fato de não ser um filme de Hollywood, que normalmente retrata um país que tem foco determinado, o domínio político
de uma situação. O cinema, segundo Duarte (2002), é um instrumento
precioso para ensinar o respeito aos valores, crenças e visões de mundo
que orientam a prática dos diferentes grupos sociais que integram as
sociedades complexas.
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Na Educação Física, muitas vezes, esse recurso é deixado de
lado por priorizar apenas o movimento; a ideia não é que o professor fique focado em apenas passar filmes para os seus alunos, mas demonstrar que é possível trabalhar com o cinema nas aulas de Educação
Física, para fazer o aluno refletir sobre o seu conteúdo; esse processo
será potencializado com a mediação do professor, que fará a diferença
ao utilizar este recurso em suas aulas. Como Soares et al. (2009) nos
apresentam, o objetivo do currículo é a reflexão do aluno; assim, a escola deve desenvolver a reflexão do aluno ao pensar na realidade social,
desenvolvendo determinada lógica.

Considerações finais
A Educação Física deve se apropriar dessa ferramenta, pois não
podemos ignorar as mídias, bem como as práticas corporais que elas
podem retratar. Isso é parte da vida do aluno e a escola tem a função de
trazer experiências que tornam os alunos indivíduos críticos e reflexivos diante da realidade que os cerca. Ferrés (apud BETTI, 2013, p. 278)
questiona: “como alcançar tal objetivo sem prepará-los para realizar de
forma crítica aquela atividade à qual dedicam boa parte de seu tempo?”
Os alunos se apropriam cada vez mais das TIC passando grande tempo
de seu tempo fora da escola e usufruindo dessa tecnologia através de
séries e filmes online.
A escolha do tema Voleibol e suas possibilidades, executada
no terceiro bimestre de 2015, foi motivada pela análise da proposta do
Subprojeto Pibid e também pelo planejamento anual da própria escola,
que tinha o voleibol como conteúdo do bimestre. Utilizamos o eixo
norteador das ações pedagógicas - Esporte e Sociedade. A proposta das
intervenções foi explorar nas aulas de Educação Física no Ensino Mé328

dio a temática “Voleibol e suas possibilidades”, com aprofundamento
das discussões sobre esse esporte e seus aspectos sociais, aproveitando
o contexto para vivenciar a prática do voleibol com autonomia e senso de coletividade, refletindo sobre aspectos políticos, econômicos e
sociais que envolvem esse esporte. Por parte dos alunos, a aula teórica no bimestre possibilitou momentos de discussão e apresentação de
conteúdos em forma de textos, vídeos e slides, fora da prática, direcionando o voleibol não só como uma prática esportiva, mas como uma
modalidade que carrega muitos conhecimentos e história de toda sua
trajetória. A princípio, os alunos ficam na ansiedade de terem a aula em
quadra, o que dificulta a concentração no que o professor quer explicar;
depois de entendido que as aulas seriam mediadas também em sala de
aula, acabaram aceitando e interagindo melhor com o conteúdo.
Na tentativa de provocar o aluno a cooperação e participação
nessa proposta metodológica, foi evidenciada outra visão, já que o
professor mostrou novas possibilidades na maneira de ensinar, relacionando aquilo que os alunos sabem na escola com o que aprenderam
fora dela. Trata-se de construir o conhecimento unificando os saberes,
auxiliado por uma ferramenta familiar à vida do aluno. O recurso tecnológico traz uma melhora em relação à aprendizagem, podendo este
ser utilizado como instrumento que coloca à disposição dos alunos a
possibilidade de desenvolvimento cognitivo, a invenção de novos ambientes e também uma educação mais atrativa e de qualidade.
A experiência pedagógica com o cinema permitiu aos alunos
identificar que o futebol não é simplesmente uma modalidade em que
jogadores correm atrás de uma única bola, mas que vai muito além das
quatro linhas, enquanto espetáculo, profissão, entretenimento, cultura
e política, um fenômeno esportivo que move multidões, em busca do
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mesmo objetivo. O filme possibilitou a reflexão sobre a relação entre
esporte, gênero e sociedade e que isso não é um fato isolado, ocorrendo somente no Irã, mas no Brasil, no mundo e, principalmente, na
escola, quando olhamos para a prática desses alunos diante da exclusão
da mulher nas aulas de Educação Física.
Na conceituação de Kunz (2014), o esporte é uma prática social, portanto, no ambiente escolar, torna-se necessário desmitificá-lo
através de conhecimentos que permitem aos alunos criticá-lo dentro
do seu contexto socioeconômico-político-cultural, consideração reiterada pelo mesmo autor. Nesse sentido, devemos apresentar aos alunos
informações além do que a mídia traz, ressaltando os diversos contextos que envolvem os esportes e o despertar da observar de sua expressividade, diversidade e historicidade.
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“Clube das Emoções”: Quando a Alma Não cabe na escola
Denize Dall’ Bello

Introdução
Uma parte deste título foi copiada de uma reportagem que eu li
por ocasião da preparação de algumas atividades que eu deveria enviar aos
bolsistas do Pibid/Subprojeto Letras EaD-UFMT, em Colider. O nome
do Clube é Clube de Inteligência Emocional na Escola (CIEE) e a reportagem é
sobre este Clube. Na bibliografia do texto eu informo o endereço do site.
Não sei vocês, mas eu achei fantástico quando li! Um clube? Para
falar das emoções? Na escola? Ao mesmo tempo, achei terrível, porque
de imediato me fez pensar que a escola, em muitas situações, em muitas
propostas curriculares ensina muito pouco a gente a ser feliz. É por isso
que eu escrevi – alma – porque a escola, ainda, sob o paradigma forte da
racionalidade e da competitividade deixa de fora a alma. Muitos objetarão
esta minha afirmação. Ela pode ser generalizadora demais. É verdade, mas
eu gostaria de explicar melhor como entendo isto. Primeiro, vou tentar
dizer o que eu entendo por alma. O conceito foi tomado do livro Cidade e
Alma, do psicólogo americano James Hillman. Foi neste livro que eu pude
aprender algumas coisas sobre a alma. Isso porque eu modifiquei o meu
modo de ver os objetos, as pessoas, a mim mesma. Foi uma mudança que
veio de dentro, que me salvou até da secura que existe em muitos espaços
da universidade, que mudou o meu modo de fazer universidade. Então,
é sempre uma espécie de renascimento. Só assim a gente consegue sentir a alma, porque esse processo de leitura – vamos chamar desta forma – é
quase sempre muito doloroso. Nós temos de abandonar muito espelho,
muito vidro refletor. O nosso narcisismo. Eu abandonei alguns e escolhi

332

um caminho, em muitos momentos ou na maioria deles, solitário, mas não
sem sentido, à procura da minha profundidade. Porque, quando falamos na
alma, quer dizer, na nossa comunicação conosco mesmos e com o nosso
redor, descobrimos que a profundidade é o nível onde mora a alma. Eu
penso que nem sempre conseguimos conhecer este nível ou permanecer
nele. Leva muito tempo e tempo é uma dimensão que, na escola e na vida,
custa muito caro. Permanecer custa muito. Permanecer nas coisas, trazer
as coisas para dentro da alma – conforme as ideias de James Hillman – é o
trabalho das pessoas, nosso, como professores. Não há como abandoná-lo
– eu penso.
Tudo isso tem a ver com a dimensão das emoções. Aprender com
elas não é tarefa fácil. Aprender a ter maturidade emocional é matéria fundamental para a nossa vida e para a nossa profissão. Em 2014, a CAPES
lançou um edital com o objetivo de selecionar propostas de pesquisa e
inovação que ligassem formação de profissionais do magistério à criação
de estratégias para o desenvolvimento das competências socioemocionais.
O projeto que envolvia os participantes do Pibid da UNIVATES do Rio
Grande do Sul foi um dos poucos selecionados. Eles se interessaram sobre
o tema das competências socioemocionais e agregaram-no às suas pesquisas. Também eu, ao meu modo, já vinha propondo leituras e anotações
para os bolsistas do Pibid EaD/Colíder e para os alunos da disciplina Fundamentos da Comunicação Humana acerca da linguagem das emoções.
Como ela tinge a minha vida na pele de aluno, de professor? Como sou
atingido e atinjo os outros ao meu redor? Adiante eu falarei um pouco mais
desta proposta.
Outra iniciativa em 2014 e que mereceu destaque foi a realização
do Fórum Internacional da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Instituto Ayrton Senna, conjuntamente
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com o MEC. Instituto e Ministério reuniram-se para falar da “importância
de habilidades como perseverança, amabilidade e curiosidade para o sucesso escolar e profissional dos alunos.” No site http://educacaosec21.
org.br/wp-content/uploads/2013/07/desenvolvimento-socioemocional-e-aprendizado-escolar.pdf eu encontrei muitas informações sobre esses
temas que são desafiadores. Entretanto, a tabela que abaixo reproduzo chamou-me bastante a atenção. Vejam:
Tabela 1 – Domínio de personalidade e suas facetas

Fonte: Santos; Primi, 2014.
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O mais curioso para mim foi que não importava propriamente
o quadro com todas as habilidades divididas em categorias para percebermos melhor como somos complexos, o que já é muito, mas foi poder contemplar ali o corpo exposto ao contrário. O rosto de dentro. O
nosso interior. Esse outro lado tão difícil de visualizar, mas que o tempo todo se mostra. O invisível na comunicação, o invisível bem visível.
Já o psicólogo José Gaiarsa (1984) falava do rosto como o nosso grande sinalizador e apontava todas essas atitudes emocionais estampadas neste visor de carne e osso. O rosto é quem nos comunica. O
rosto é um mediador. Evidentemente, não sozinho. Os braços, as pernas, a postura, o movimento, tudo em nós trabalha para a comunicação.
O quadro que eu vi, portanto, era um espelho ao contrário.
Embora não exista a parte de dentro dos espelhos, esses sempre serviram como boas imagens para referirem-se à nossa atividade de refletir,
quer dizer, de sentir, de parar e viver um pouco lá dentro de nós sem
cortar a conexão com aquilo que está fora. Parece-me impossível a
experiência do ver sem a realização desses trânsitos. E nesse quadro
tão bem composto, pelo menos numa primeira tomada de vista, muitas
palavras chamaram a minha atenção, mas, novamente, a empatia tocou
em mim por primeiro. “Olhar diferentes ângulos dos problemas”. Foi
essa frase sintética que explicava porque a empatia é fundamental para
nós – seres que não sabem viver sozinhos. E mais: porque os projetos
de mudança poderiam ter grandes probabilidades de prosperar, caso
passassem a considerar seriamente na sua dinâmica esse modo de comunicar. Quem olhar o quadro pode se perguntar onde estão as emoções? Acontece que quando praticamos a perseverança, por exemplo,
geramos emoções agradáveis e essas voltam e reforçam a atitude de
perseverar. Nós gostamos de sentir essas emoções. Paul Ekman (2011,
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p. 202) diz que sabemos muito pouco sobre elas. No entanto, essas
emoções nos motivam demais.

Comunicação não violenta: empatia
Certamente, a empatia tem tudo a ver com o olhar. O olhar
tem sido um problemão na universidade. Dá-se muita aula disso, citam-se filósofos, antropólogos, cita-se muita gente que tenta nos ensinar a olhar diferente. Mas é uma complicação quando esses olhares se
cruzam nas disciplinas, nos currículos, nos corredores. E a resolução,
muitas vezes, é realizada através do corte ou separação dos grupos, dos
cursos; através da divisão de um Instituto ao meio. Exemplo de que
não conseguimos avançar, mesmo!
Por isso, eu tenho a impressão de que nós duvidamos se as
emoções são efetivamente para serem levadas a sério, isto é, se de fato
podem transformar-se em conteúdos com lugar no nosso currículo.
Apesar de estudarmos poesia, conto, cálculos, biologia, língua, cores,
música, ética, etnias, esta incerteza persiste. Todas essas matérias e materiais estão embrulhados em emoção e em imaginação. Edgar Morin
(1999) disse que só quando sentimos é que podemos imaginar. E só
quando imaginamos é que podemos sentir.
Então, eu retorno ao conceito de alma proposto por James
Hillman para perguntar: o que eu ouço desse currículo, dessas matérias, da alma dessas realidades? Para mim, elas dizem sofrer do mal
da fragmentação, da desconexão. Muito daquilo que é vida – como as
emoções – entra em desacordo ou em questionamento sobre a sua utilidade, quando temos de criar um lugar, um tempo, uma didática para
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elas. Como pudemos chegar a esta divisão, quando, na verdade, tudo
está junto e vive?
À medida que giramos essa bola – a vida que seguramos – é
possível contemplar um fragmento disto que vai sendo visto, lido, vivido.
Eu penso nas aulas, justamente, assim: à medida que vou girando os
interesses, conteúdos já estabelecidos pelas grades curriculares, temas
em debate, eu olho o ponto que brotou como uma nova oportunidade
de conhecimento (meu e dele). E por isso eu me considero em constante
movimento e desconhecimento. E, aqui, justifico, em parte, o meu
interesse pelas emoções, pela imagem e imaginação. Sempre que tentei
estudá-las em separado, não deu certo. O saber de uma infiltrava-se na
outra, de modo que, aos poucos, fui aprendendo a levar todos esses
conteúdos juntos. Tudo acontecia junto em mim. Por que eu tinha de
separar?
Estudar as emoções e as imagens é um verdadeiro desafio. Estamos lidando com coisas fugazes, complexas. Coisas que aparecem
e desaparecem e só deixam rastros. Assim, as emoções e as imagens
compartilham dessa roupa espetacular. Pergunto-me com que tipo de
ciência, com que tipo de abordagem, com que tipo de olhar nós podemos nos aproximar deste universo encantador, enganador e tão humano. Dentro deste ambiente foi crescendo uma vontade de maior
liberdade. Eu nunca fui olhar regras, nem mesmo conferir manuais que
me ensinassem a anotar – por exemplo. Comecei por mim, comigo.
Depois fui vendo aqui e ali e percebendo que isto já não representava
nenhuma novidade. Muitos já faziam diários de pesquisa, alguns bem
rigorosos. Mas o rigor deveria vir da minha relação com o objeto. Não
da preocupação em seguir todos os passos de um outro. Cada contexto
de investigação é sempre único e irrepetível. O mais importante era eu
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compreender que isto tinha nascido em mim, da minha necessidade e
iniciativa e não motivado por alguma tendência científica que me dissesse como eu poderia tornar-me mais e mais pesquisadora.
O caderno – atividade proposta aos alunos da disciplina Fundamentos da Comunicação Humana e aos bolsistas do Pibid – deveria
ser, sobretudo, um registro do nosso rosto interno, das nossas emoções, das coisas e experiências que causam emoção. Afinal, as imagens
transmitem ondas afetivas, simbólicas, psicológicas. O curso de Letras
estuda predominantemente as ondas linguísticas. Pois bem, eu escrevi
(depois de ter lido e buscado em alguns autores):
•

O caderno é um exercício de autoescuta.

•

O caderno é um exercício de autorrevelação.

•

Ele é o testemunho do conhecimento de si mesmo, da sua
trajetória nada linear.

•

Está ali um pedacinho da sua biografia.

•

Ele busca superar a ideia da formação centrada na
racionalidade e no modelo de formação no qual eu –
Denize - fui formada.

•

Ele pretende ser uma experiência de estranheza de si
mesmo.

•

Acrescentem o que mais pode ser ‘O caderno’ para vocês!

E fomos fazer algumas experiências. Bem, modestas, devo
acrescentar. No entanto, prometedoras. Estamos em um curso de Letras e, apesar da forte ênfase no ensino da língua através dos gêneros
textuais, a formatação era e é evidente, por inúmeras razões que eu
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aqui não vou considerar. Mas pude tirar pequenas impressões que me
ajudaram a avaliar a minha expectativa a respeito desta tarefa. Tivemos
pontos altos e pontos baixos. Dos pontos baixos, eu destaco: a influência que a ideia da nota ainda exerce sobre os alunos, a quase obrigação
de ter de colher algum acontecimento fantástico e a inconstância do
registro em alguns cadernos. “E, emoção é conhecimento, professora?
E emoção entra no conhecimento, professora? Professora, o que é conhecimento? Tem validade aquilo que eu produzo tanto quanto aquilo
que eu leio no livro?” Essas e muitas outras perguntas apareceram nos
comportamentos – nem sempre de forma explícita – e eu considero-as
como sendo aquelas que representam os pontos positivos.
Dentre as muitas anotações desorganizadas e mal escritas,
mostro três registros escritos por mim: soltos, mas não desconexos.
Quando termino algumas aulas de Fundamentos da Comunicação, sinto vontade de escrever o que delas ficou. São exemplos de como eu
gostaria de construir o meu caderno de aprender. Os dois primeiros estão
sem data (Figura 1 e 2). O terceiro leva uma data possível (Figura 3).
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Figura 1: O modelo e a emoção
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Fonte: O caderno de Denize Dall’ Bello
(2012 a 2016).
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Figura 2: Política e Emoção

342

Figura 3: O conjunto e a emoção

Fonte: O caderno de Denize Dall’ Bello
(2012 a 2016)

A rede do circo e a rede de pesca
Preciso contar. Há uma imagem que percorre a tarefa do caderno e que apareceu, porque eu percebi nos alunos um pouco de medo, de
insegurança, ao terem de registrar o que ocorria internamente, ao terem
de prestar atenção ao próprio movimento que é o pensar. A imagem é a
da rede do circo, a da rede de pesca. Todas as duas amparam, seguram.
Todas as duas são úteis. Todas as duas estão ligadas à vida, à arte, ao
movimento. Por isso, eu escolho a rede de pesca e a rede do circo e imagino uma transformando-se na outra. Conforme o movimento que o
envolvido vai fazendo, ele pode ser mais pescador, pode ser mais peixe,
pode ser mais acrobata ou ser mais espectador. Quase todos os alunos
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hesitam em se atirar. Julgo que tenham dúvidas sobre a eficácia das
redes que constroem. Escrever é se atirar, é arriscar. Há inúmeras redes
de proteção. Lamentavelmente, também, há inúmeras de contenção…
da alma, dos gestos, das emoções. Todavia, esta imagem tem ajudado a
explicar aos alunos a necessidade do risco, da liberdade, da criação, da
criatividade que nós, professores, precisamos cultivar.
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Contribuição do Cinema na Construção da Identidade
Docente: Uma Experiência no Âmbito do Pibid
Interdisciplinar da Unirio
Jonas Emanuel Pinto Magalhães

Introdução
O potencial educativo das produções do cinema tem sido
cada vez mais reconhecido por educadores e pesquisadores brasileiros
(DUARTE, 2002; SILVA, 2007; FRESQUET, 2013) como um importante recurso pedagógico a ser introduzido e incorporado na escola.
Sua utilização possibilita a abordagem inter e transdisciplinar de diferentes questões que perpassam a realidade social, mas que são, muitas
vezes, secundarizadas em face do currículo escolar. É válido registrar
que a lei 13.006/2014, incluindo um novo parágrafo no artigo 26 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação –LDBN – (BRASIL, 1996), conferiu importância ainda maior à presença do cinema nacional na escola.
De acordo com tal dispositivo,
[...] a exibição de filmes de produção nacional
constituirá componente curricular complementar
integrado à proposta pedagógica da escola, sendo
a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas)
horas mensais.

Portanto, oportuno e necessário se faz capacitar cada vez mais
a escola e os professores para incorporação dos filmes como recurso
pedagógico que potencialize o processo de ensino-aprendizagem em
todos os níveis e etapas do ensino básico, de modo que se construam
espaços de vivências formativas em diálogo com a cultura nacional e
com a produção dessa forma de arte.
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O presente texto apresenta, descreve e analisa a experiência do
projeto Cine-Educação desenvolvido no âmbito do Pibid interdisciplinar da Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO), no período de
junho/2015 a maio/2016, em três escolas de nível médio da Rede Estadual do Rio de Janeiro, que atuam na formação de professores (antigo
curso normal). Este projeto surge como desdobramento de um dos
eixos de ação propostos no plano de trabalho construído coletivamente
com a participação dos alunos bolsistas de quatro licenciaturas (pedagogia, biologia, história e teatro) que fazem parte do Pibid /Interdisciplinar em curso no Colégio Estadual Ignácio Azevedo do Amaral
(CEIAA).
O eixo em questão, denominado Identidade e profissionalidade docente, tinha como objetivo promover espaços e tempos permanentes
para a reflexão conjunta de bolsistas e alunos sobre suas experiências,
expectativas, problemas e dilemas de formação. De modo mais específico, propusemo-nos não só a estimular o intercâmbio e o compartilhamento de perspectivas sobre a profissão docente, mas também,
e principalmente, fomentar a construção da profissionalidade docente
através da problematização da identidade profissional do professor no
atual contexto político-social em que vivemos, em confronto e diálogo
com as diferentes representações sociais e ideológicas da profissão.
A nossa preocupação com a construção de uma proposta de
abordagem atrativa e pedagógica para as ações do eixo nos levou a pensar na utilização de filmes que tivessem como tema central ou pano de
fundo a escola e/ou o professor.
A ideia era explorar o potencial educativo dos filmes que tratam
da educação e fomentar o diálogo entre os diferentes sujeitos envolvidos nos processos de formação docente (diferentes licenciaturas e
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formação em nível médio), para promover a discussão sobre aspectos
singulares do processo de construção da identidade docente e sobre as
vivências comuns que são constitutivas da profissionalidade docente.
Existe hoje um considerável acervo cinematográfico que aborda direta
ou indiretamente questões próprias da escola e do “ser professor”, bem
como temas de especial interesse para educadores, como questões de
gênero, racismo, política e história do Brasil, exclusão social, inclusão,
crise do emprego etc. Esta ampla e diversificada produção guarda as
marcas de tempos, contextos e formas de abordagens próprias do cinema, que podem ser exploradas do ponto de vista pedagógico e estético,
orientando projetos de formação de público e de construção de cinematecas em escolas.
Considerando os propósitos específicos e formativos da iniciação à docência e o entendimento do professor enquanto sujeito que
deve estar habilitado para construir novos saberes pedagógicos, nos
propusemos a desenvolver uma metodologia própria para o trabalho
pedagógico com filmes, curtas e vídeos disponíveis atualmente em diferentes suportes e meios de comunicação, inclusive a internet. Entendendo que o saber docente é produzido no diálogo entre a experiência,
a prática e a teoria, pensamos ser esse também um caminho para desenvolver novos saberes pedagógicos.
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Pressupostos teóricos
A construção da identidade docente tem sido um tema bastante recorrente nos estudos que tratam da formação de professores e
trabalho docente, muitas vezes associados à discussão sobre os saberes
docentes. Gatti (2013) alerta, no entanto, que é comum um tratamento
homogêneo sobre a identidade socioprofissional dos professores, desconsiderando-se não só uma mudança no perfil docente, mas também
as diferentes representações e expectativas dos professores em relação
à profissão, em função dos lugares sociais de onde estes provêm. Ressalta que, apesar de a feminilização docente ser um fenômeno ainda
presente e a carreira ser cada vez mais acessada por sujeitos pertencentes aos extratos sociais menos favorecidos economicamente, diferenças
no nível socioeconômico e no meio social de origem desses sujeitos
refletem-se nas diferentes formas de lidar com a profissão e escolha
pelo magistério. Tais elementos precisam ser considerados na pesquisa
sobre identidade docente e nas políticas de formação profissional, tendo em vista que:
[...] o professor não é uma entidade abstrata, um
protótipo idealizado como muitas vezes o vemos
tratado na pesquisa, em textos reflexivos em educação, ou em documentos de políticas ou intervenções educacionais. Ele é uma pessoa de um certo
tempo e lugar datado e situado, fruto de relações
vividas, de uma dada ambiência que o expõe ou
não a saberes, que podem ou não ser importantes
para sua ação profissional. E é assim que precisa
ser compreendido (GATTI, 2013, p. 88).

A discussão sobre a identidade docente deve considerar, ainda, o processo constante de construção e reconstrução dos saberes
docentes. Tardif (2002) entende que a valorização desses saberes
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está diretamente relacionada à questão da profissionalização e valorização do trabalho docente. Por saberes docente, o autor compreende hábitos, atitudes, conhecimentos, competências, habilidades; em outros termos, aquilo que comumente é chamado de saber,
saber-ser e saber-fazer. Trata-se, segundo ele, de uma posição que
não é fortuita, pois refletiria o que os próprios professores dizem
a respeito de seus saberes. Ele se refere ao saber docente como um
saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de
saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais que possuem, portanto, um caráter
multifacetado, heterogêneo, mas que, quando mobilizados, passam,
em diferentes momentos, a fazer parte do repertório do professor.
Dentro deste quadro, são ressaltados os saberes práticos, ou
da experiência, caracterizados por terem a sua origem na prática cotidiana do professor e serem por ela validados. Segundo as pesquisas do autor, seriam estes os saberes que constituem o fundamento
da competência do professor e que este utiliza para julgar sua formação inicial ou continuada. Os saberes da experiência formariam
um conjunto de representações por meio das quais os professores
interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática
cotidiana, constituindo, nas palavras do autor, a cultura docente em
ação (TARDIF, 2002).
Pimenta (1996) também aborda os saberes da experiência e
sua relação com a identidade docente. Na sua ótica, os saberes da
experiência do professor são construídos no cotidiano, mas também
pela mediação dos colegas de trabalho e com os textos produzidos
por educadores, além do conhecimento que possuem acumulado
em sua história de vida como alunos e nas representações que têm
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do professor. Neste plano, caberia à formação inicial colaborar no
processo de passagem do aluno de “se ver o professor como aluno
para o ver-se como professor”, isto é, de construir a sua identidade
de professor, para o que os saberes da experiência não bastam (PIMENTA, 1996, p. 77, grifo nosso).
Com base em Houssaye (1995), a autora defende o retorno
autêntico à pedagogia pela reinvenção dos saberes pedagógicos, a
partir da prática social da educação, o que implicaria tomar os problemas colocados pelo real na prática dos formandos e professores
como pontos de partida e de chegada. Assim, uma vez analisada
e submetida à reflexão, a experiência pode contribuir tanto para a
elaboração teórica quanto para revigorar e produzir novas práticas.
Desse modo, entende-se que a investigação sistemática dos professores sobre o seu próprio fazer pedagógico pode ser um caminho para a mobilização dos saberes pedagógicos que, partindo da
própria prática, também tenha como sustentação e apoio a teoria
pedagógica.
Para esmiuçar melhor aspectos relacionados à constituição
da identidade profissional do professor, recorremos também a Guimarães (2004), cujo trabalho traz importantes contribuições para
pensarmos a relação entre saberes e construção da identidade docente.
Em sua pesquisa, o autor investiga a formação docente tomando como referência a identidade profissional conformada por
saberes e práticas formativas dos cursos de Pedagogia, Letras e
História, considerando seus aspectos interdependentes. Fazendo
referência a Carrolo (1997), Guimarães argumenta que a identidade, e especificamente a identidade profissional, possui diferentes
351

concepções segundo a Psicologia, a Sociologia e outras ciências. A
identidade profissional seria então, conforme afirma “um conceito
à procura de uma ciência”, de difícil definição consensual e menos
ainda de operacionalização.
Nesse sentido, Guimarães opta por trabalhar com a distinção entre identidade para si e identidade para o outro, considerando
a interdependência e a possível contraposição entre a forma como
a profissão é representada socialmente e o desenvolvimento, nos
cursos de formação, de convicções ligadas à profissão. A identidade
para si, enquanto noção relacionada à adesão e à identificação profissional, tem estado, de acordo com o autor, menos presente nas
discussões da profissionalidade docente, que se voltam de forma
mais objetiva para os requisitos profissionais da profissão docente
e, portanto, para identidade para os outros.
Como consequência, Guimarães afirma que a subjetividade
do professor inserida na prática permanece obliterada no conceito
de profissionalidade docente. Cria-se, assim, uma disjunção entre a
real identidade do professor e a sua idealização, ou seja, “a profissionalidade docente que se quer, ou que se defende teoricamente,
nem sempre é a identidade que se tem socialmente” (GUIMARÃES,
2004, p. 29).
Nesse mesmo passo, Pimenta (1996) defende a identidade
como um processo de construção de sujeitos historicamente situados e não um dado imutável e externo a ser absorvido. Deve ser
compreendida em sua dinâmica histórica, ou seja, enquanto prática
social construída na sua relação com as demandas da realidade social mais ampla.
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Os dois autores defendem que a referência para a discussão
sobre os requisitos profissionais seja buscada nos desafios encontrados na prática profissional desenvolvida nas escolas (o que também inclui a melhoria do estatuto profissional), estabelecendo, na
formação, a sua relação com os conhecimentos.

Cine-Educação: planejamento, metodologia e avaliação
A primeira etapa do projeto consistiu no levantamento de
filmes que tivessem como foco ou pano de fundo algumas representações sobre o professor e a escola. Questionamos se caberia nesta
etapa selecionar também filmes que tratassem de temas de interesse
no debate educacional: questão de gênero, violência, diferenças sociais etc.. Concluímos que, pelo menos naquele primeiro momento,
iríamos realizar o levantamento tendo como recorte filmes mais diretamente relacionados à discussão sobre a relação professor-aluno-escola, mas, poderíamos fazer uma ou outra concessão, no caso
de filmes cuja temática envolvesse outras relações pedagógicas (relação pais-filhos, mestre-pupilo etc.). Justificamos essa abertura por
acharmos que valeria a pena discutir as diferenças entre o trabalho
pedagógico e o trabalho docente, observando o que é específico da
profissionalidade docente, mas sem perder de vista as contribuições
que educadores envolvidos em outros contextos e funções poderiam dar ao trabalho educativo na escola, especialmente na relação
com o aluno.
Outra questão dizia a respeito ao recorte histórico e geográfico das produções cinematográficas. Iríamos trabalhar com filmes
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mais antigos (mais de 20 anos)? Apenas com filmes nacionais? Na
verdade, esses questionamentos já expressavam explícita e implicitamente uma tomada de posição em favor de algumas representações sobre o professor mais próximo de nossos próprios modelos
idealizados. Nossa opção, neste caso, foi a de não realizar um recorte específico, uma vez que a proposta tinha com objetivo confrontar
visões e representações – incluindo as nossas – sobre o professor.
Interessava-nos também discutir tais representações sem descolá-las do contexto histórico, social ou político relacionado à época
ou ao país de origem da produção. Não tínhamos como pretensão
direcionar o olhar dos alunos para um determinado modelo de professor e/ou educador, mas de provocá-los a pensar na profissão
docente como algo dinâmico e marcado por condicionantes que
ultrapassam a simples ideia de vocação ou de atributo psicológico,
normalmente associados à escolha profissional.
Definidos os critérios de seleção dos filmes, partimos para
a pesquisa propriamente dita. A atividade foi estendida aos alunos
da escola, que tiveram um envolvimento significativo, tendo em vista que muitos de seus professores já haviam, em algum momento,
utilizado como recurso para as aulas, a exibição de filmes com essa
temática. A atividade de pesquisa durou duas semanas. Os filmes
selecionados constam no Anexo I.
Na segunda etapa do projeto, nos dedicamos a pensar uma
metodologia que pudesse subsidiar nossas atividades com alunos.
Neste momento, vieram à tona relatos de experiências dos bolsistas vivenciadas como alunos sobre a forma como seus professores
utilizavam, na escola e na universidade, os filmes como recurso pedagógico. O professor supervisor também relatou sua experiência
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com alunos do ensino fundamental e médio. Discutimos sobre os
aspectos positivos e negativos e levantamos alguns inconvenientes e
problemas de ordem didático-metodológica que deveriam ser considerados para a elaboração de nossa própria metodologia. Relatamos
por escrito as falhas mais recorrentes vivenciadas neste tipo de atividade e que deveriam ser evitadas.
Ficamos em dúvida se chamaríamos a atividade de “Cine-Debate” ou “Cine-Educação”. Ponderamos que, embora o primeiro nome indicasse claramente o tipo de atividade que estava sendo
proposta, em nada se diferenciaria daquelas com as quais os alunos,
em alguma medida, já estavam acostumados. Do outro lado, “Cine-Educação” demarcava melhor o propósito mais amplo do projeto
– discutir a identidade docente –, e nos dava maior liberdade para
fazer uso de uma abordagem diferenciada de debate. Optamos, assim, por chamar o projeto de “Cine-Educação”.
Nas discussões que tivemos, chegamos à conclusão de que,
qualquer que fosse a metodologia elaborada, deveria ser flexível
para permitir que os bolsistas pudessem dinamizar a atividade com
algum grau de autonomia, principalmente durante o debate.
Em duas reuniões, elaboramos orientações gerais para os
três momentos da atividade: planejamento, execução e avaliação.
Essas orientações foram sistematizadas na forma de procedimentos
e estratégias, conforme descritas abaixo:
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Planejamento:
•

Os alunos bolsistas deveriam assistir aos filmes que pretendiam
exibir e discutir coletivamente com o grupo os aspectos que
poderiam ser abordados.

•

A partir da discussão, elaboraríamos um roteiro de debate, flexível,
mas que tivesse questões que relacionassem cenas do filme às
representações ou modelos de professor e/ou problemas, dilemas
e situações próprias do trabalho docente.

•

O roteiro deveria ter de 5 a 8 questões problematizadoras na forma
de perguntas abertas e afirmações provocativas que deveriam ser
defendidas ou refutadas pelos alunos.

•

Os bolsistas organizariam o cartaz para fazer o chamamento com
1 semana de antecedência e lembrariam aos alunos um dia antes
da atividade.

•

Também seria elaborada a ficha técnico-pedagógica contendo
informações sobre o filme (sinopse, ano de produção, breve
contextualização histórica, país de origem, informações sobre a
cultura e o sistema educacional daquele país, informações sobre o
diretor e os atores). Essa ficha seria usada na abertura da atividade
de modo a situar os alunos sobre o filme e deixar transparecer o
vínculo com o propósito do projeto.

Execução
•

A atividade se iniciaria com a apresentação das informações sobre
filme e sobre o propósito do projeto.

•

Os alunos seriam orientados a desligarem o celular e a não
conversarem durante o filme, tal como procedem em uma sala de
cinema.

•

Se ainda assim percebêssemos alguma dispersão, poderíamos
interromper momentaneamente a exibição do filme e conversar
com os alunos sobre dúvidas, impressões parciais ou expectativas
sobre o desdobramento do filme. A ideia aqui era manter o interesse
ou identificar causas para a dispersão.

•

A atividade de debate se iniciaria com o chamamento dos alunos à
fala, opinando sobre suas impressões gerais, a relação com o que
aprenderam nas disciplinas pedagógicas e sobre questões estéticas.

•

O roteiro de debate seria utilizado no segundo momento de modo
a relacionar-se com as discussões iniciadas de forma mais livre ou
para suprir aspectos não problematizados.
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Avaliação
•

Logo após o encerramento da atividade, a equipe do Pibid registraria
suas impressões na ficha de avaliação contendo os seguintes itens:
o que deu certo? o que não deu certo? o que pode ser melhorado?
O objetivo era não perdermos o feedback imediato e levarmos o
registro para a reunião de avaliação.

•

Na reunião de avaliação, faríamos a leitura das fichas e discutiríamos
possíveis modificações na metodologia.

O Cine-educação em ação
As atividades do Cine-Educação eram realizadas com periodicidade mensal e ocorriam paralelamente a outras atividades do Pibid
desenvolvidas no CEIAA. Relatamos, abaixo, três dessas atividades.
Convém registrar que, embora o Projeto Cine-Educação tenha se iniciado no CEIAA, tivemos a felicidade de realizar sessões em duas outras escolas de formação de professores em nível médio, por razões que
serão explicadas nos relatos. Desse modo, faremos um relato sobre a
primeira atividade realizada no CEIAA, e sobre duas outras atividades
realizada no Colégio Estadual Júlia Kubitschek (CEJK) e no Instituto
de Educação Ismael Coutinho (IEPIC).

O Cine-educação no CEIAA
A atividade do Cine-Educação foi iniciada em setembro de
2015, um mês após termos dado início às etapas de preparação. A expectativa (e a ansiedade) dos alunos bolsistas era proporcional ao entusiasmo e ao empenho demonstrados na fase de planejamento.
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A divulgação ocorreu conforme o previsto (Figura 1) e os bolsistas elaboraram cartazes de divulgação com a ajuda do professor supervisor e de um dos alunos do Colégio.
Figura 1 - Cartaz de divulgação do Cine-Educação “O sorriso de Monalisa”

Fonte: arquivo do autor

A dinamização do debate seria feita em conjunto pela equipe
do Pibid, ou seja, alunos bolsistas e professor supervisor. Como programamos duas sessões em sequência, cada dupla de bolsistas ficou
responsável por um filme. Os filmes escolhidos foram: O Sorriso de
Monalisa e Os doutores da Alegria (Figura 2). As sessões ocorreram no
auditório do Colégio e contaram com a participação de aproximadamente 300 alunos (150 em cada sessão).
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Figura 2 – Cartaz de divulgação do Cine-Educação “Os doutores da alegria”

Fonte: arquivo do autor

Na primeira sessão, problemas com o equipamento atrasou a
atividade em 20 minutos. Antes de iniciarmos a exibição do filme, fizemos a apresentação dos bolsistas, do projeto e fornecemos informações com base na ficha técnico-pedagógica que elaboramos. A exibição
do filme foi feita sem interrupções e, após a sessão, seguiu-se o debate.
As perguntas abertas foram bem recebidas pelos alunos, que se mostraram bastante interessados em contribuir com o debate. Os pontos
mais polêmicos da discussão referiam-se à questão da feminilização
do magistério e do lugar ocupado pela mulher na sociedade atual, no
contraste e semelhança com diferentes momentos históricos. A certa
altura, quando o debate iniciado pelos alunos parecia ter se esgotado,
fizemos uso da ficha-roteiro que foi elaborada pelo grupo.
A sessão seguinte trouxe o filme “Os doutores da alegria”. A
escolha desse filme foi estratégica, pois embora ele não trate exatamente da relação professor-aluno, explora com bastante riqueza o universo
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infantil, a relação lúdica e afetiva que se pode estabelecer entre adultos
e crianças e uma questão bastante sensível aos diferentes educadores:
os limites da ação educativa. A escolha do filme também foi motivada
pela presença de um aluno bolsista de licenciatura em teatro que nos
instigou a pensar nas interfaces entre a ação teatral e o trabalho educativo, algo, de certa forma, presente no filme.
Seguimos a mesma metodologia da sessão anterior, mas dessa
vez tivemos que usar mais a ficha-roteiro. Os alunos demoraram um
tempo para se “recobrarem” da carga emocional do filme, mas, ao final
do debate, conseguiram construir relações interessantes entre a ação do
palhaço no hospital e a ação do professor no que se refere ao brincar
da criança.
A avaliação e a discussão dessas duas sessões nos fizeram pensar sobre questões metodológicas a serem aprimoradas. No desenvolvimento dos debates, a fala dos alunos, como já havíamos previsto,
acabou ficando centrada em um grupo mais participativo. Seria o caso,
então, de passar a dirigir algumas das perguntas do roteiro de debate
para alunos que normalmente não pediam a palavra ou levá-los a opinarem sobre as afirmações e ponderações colocadas pelos alunos mais
participativos.
Acreditávamos que assim poderíamos estimular parte dos alunos a se envolverem mais com o momento do debate, tornando essa
atividade mais fluida e “natural” também para eles.
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O Cine-educação na ocupação do Instituto de Educação Ismael Coutinho (IEPIC)
O ano letivo de 2016 iniciou-se na Rede Estadual de Ensino
com uma greve dos profissionais da educação e com ocupações pelos
alunos em várias escolas do Estado do Rio de Janeiro. A crise fiscal no
Estado provocou atrasos no pagamento, parcelamento de salários e
mudanças nas datas de pagamento dos servidores públicos. No campo
da política educacional, a insatisfação com o modelo de gestão implementado pela SEEDUC, o sucateamento do ensino e a falta de mecanismos de participação efetiva da comunidade escolar motivaram os
professores a deflagrarem greve e os alunos a adotarem a estratégia de
ocupação como mecanismo de pressão sobre a Secretaria e o Estado.
Nesse contexto, o professor supervisor aderiu à greve, mas, em conjunto com os alunos e com o coordenador do Pibid, decidiu manter as
atividades do Pibid em funcionamento. Chegamos ao entendimento
comum de que caberia, como iniciação à docência, vivenciarmos a experiência de ser professor em seu sentido largo, incluída aí a dimensão
do envolvimento político e pedagógico com as questões institucionais
e corporativas relacionadas não só à valorização salarial, mas também à
pauta sobre as condições de trabalho.
Com esse espírito, nos reunimos para pensar que tipo de ações
poderíamos desenvolver no período da greve. Inicialmente, os alunos
bolsistas tomaram conhecimento das motivações da greve, do movimento de ocupação dos alunos da Rede Estadual e das reivindicações
de profissionais da educação e alunos. Decidimos que, além de participarmos de algumas assembleias e atos, deveríamos apoiar as ocupações
oferecendo aos alunos a possiblidade de realizar atividades de cunho
pedagógico que ajudassem a refletir sobre o momento atual vivenciado
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no país e na educação, especialmente, quanto às questões que mais os
afetavam direta ou indiretamente. O desafio seria levar o Cine-Educação às escolas ocupadas, promovendo a discussão sobre os dilemas da
escola por um olhar ampliado, ou seja, entre alunos e professores.
A escola escolhida para realização da atividade foi o Instituto
de Educação Ismael Coutinho, localizado na cidade de Niterói. Essa
escolha não foi fortuita. A instituição possui larga tradição na formação
de professores em nível médio e tem uma importância histórica nesse
cenário, sendo considera por muitos historiadores como a primeira escola normal do Brasil.
Nossa atividade foi realizada em parceria com o Centro Acadêmico Anísio Teixeira (DAAT) e com o Núcleo de Apoio a Projetos
Acadêmico Institucionais (NAPAIS), ambos ligados à Faculdade de
Educação da Universidade Federal Fluminense (FEUFF). A parceria
surgiu a partir do diálogo do professor-supervisor com integrantes do
NAPAIS e do CAAT que estavam interessados em realizar uma aproximação entre os alunos ingressantes do curso de Pedagogia da UFF e o
movimento de ocupação do IEPIC. A proposta foi levada e aprovada
em assembleia pelos alunos do IEPIC. Partimos então para o planejamento coletivo, que envolveu a equipe do Pibid e os integrantes do
NAPAIS e do DAAT.
No planejamento da atividade, explicamos a metodologia e o
propósito inicial do projeto. De modo a contemplar todos os envolvidos, chegamos ao consenso de que faríamos algumas adequações metodológicas. O filme escolhido foi “Pro dia nascer feliz”, documentário que trata da realidade de escolas públicas de diferentes regiões do
Brasil e de uma escola privada da cidade de São Paulo. O debate seria
conduzido em conjunto, ficando o NAPAIS e o CAAT responsáveis
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por abordarem as questões mais relacionadas a problemas enfrentados pelos alunos, e a equipe do Pibid abordaria mais especificamente a
situação vivenciada e relatada pelos professores ao longo do filme. O
convite para a atividade foi elaborado em forma de cartaz, conforme se
vê abaixo.
Figura 3 – Cartaz de divulgação do Cine-Educação “Pro dia nascer feliz”

Fonte: Arquivo do autor

A sessão ocorreu no dia 27 de abril de 2016 e contou com a
participação dos alunos ingressantes do curso de Pedagogia de 2016
e com os alunos da ocupação do IEPIC, como se observa na imagem
a seguir. Figura 4 – Exibição do filme “Pro dia nascer feliz”, no IEPIC

Fonte: arquivo do autor
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Tivemos uma excelente recepção e o debate mostrou-se bastante fecundo. As questões expostas pelo filme encontraram ressonância nos problemas discutidos pelos alunos nas ocupações e estavam na
ordem do dia no movimento estudantil. Ouvimos relatos emocionados
de alunos do IEPIC. As angústias e problemas enfrentados na condição de alunos somavam-se às preocupações com a escolha profissional
e com a opção pelo magistério que, para esses jovens, se coloca como
uma possibilidade imediata de inserção profissional, mas também
como horizonte para o prosseguimento dos estudos em nível superior,
dado que muitos pretendem ingressar na Universidade para cursarem
alguma licenciatura.
Nesse sentido, a possibilidade de troca com os alunos ingressantes do curso de Pedagogia oportunizada pelo Cine-Debate (Figura
5) contribuiu para a discussão sobre as diferentes representações ligadas
ao magistério. Ficou evidente que tais representações estavam relacionadas a expectativas, motivações, opções e histórias de vidas bastante
distintas, mas que tinham em comum alguns aspectos que merecem ser
sublinhados. Os alunos do IEPIC e da UFF expressaram em suas falas
um entendimento de identidade docente que implica responsabilidade
e comprometimento como características intrínsecas à função. O sentimento de que “podem fazer a diferença” está associada a experiências
passadas e à lembrança de professores que tiveram importância nas
suas trajetórias escolares. Atribuem ao magistério uma tarefa altamente relevante do ponto de vista social e individual. Ao mesmo tempo,
demonstram preocupação com as formas de inserção na carreira, com
os baixos salários e com as condições de trabalho e não descartam a
possiblidade de mudarem de curso ou de carreira, investindo naquilo
que chamam de “plano B”.
Figura 5 – Debate realizado após a exibição do filme
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“Pro dia nascer feliz” no IEPIC

Fonte: arquivo do autor

A atividade se encerrou com uma visita às dependências da escola e pudemos registrar os cartazes criados para ambientar o espaço
durante a ocupação (Anexo II).

O Cine-Educação no CEJK
No ano de 2016, tivemos algumas mudanças na configuração
da equipe do Pibid/UNIRIO em atuação no CEIAA. O professor supervisor transferiu-se para outra unidade escolar. As dificuldades na
relação com a gestão da escola, inclusive no que se refere às ações
do Pibid, também levaram a coordenação a avaliar juntamente com os
bolsistas a possibilidade de continuidade do trabalho, em outra escola.
De forma consensual, a coordenação do Pibid, os alunos bolsistas e o
professor decidiram dar continuidade ao trabalho no CEJK.
Como foi relatado, o ano letivo se iniciou em um contexto de
deflagração de greve. Ainda assim, procuramos manter atividades de
estudo e planejamento com os alunos bolsistas, sem atuar diretamente
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com os alunos da escola, uma vez que o professor-supervisor tinha optado por aderir ao movimento grevista. Nas idas à escola, mantivemos
presente o diálogo com os alunos. Apesar de a maioria dos professores
ter aderido à greve, os alunos optaram, após algumas assembleias, por
não realizarem a ocupação, mas se envolver de alguma forma com as
discussões dos problemas. Participariam de alguma atividade de cunho
político-pedagógico e se solidarizariam com o movimento de ocupação
dos alunos e com a greve dos profissionais da educação. Decidimos que
realizaríamos, também na escola, uma sessão do Cine-Educação vendo
nesta iniciativa a possibilidade de enriquecer o debate e contribuir para
a discussão sobre os problemas comuns a alunos e professores.
Tivemos como desafio organizar uma sessão diferente, que pudesse alimentar a discussão sobre as condições de ensino no contexto
estadual, incluindo aí a precarização do trabalho docente, a deterioração das escolas e os impactos da política educacional na vida dos alunos. Para dar conta de tantos aspectos sem tornar exaustivos a sessão
e o debate e poder dar à atividade o caráter de roda de conversa, decidimos utilizar pequenos trechos de filmes, sketchs e peças humorísticas
disponíveis no Youtube para subsidiar o debate. Denominamos essa
atividade de “curta-educação” e organizamos a sessão em blocos de
pequenos curtas, envolvendo as seguintes temáticas: profissão docente,
função social da escola, projeto escola sem partido e ocupações das
escolas do Estado do Rio de Janeiro.
A atividade foi realizada no auditório da escola e contou com
a participação de cerca de 40 alunos. Os temas profissão docente e
função social da escola provocaram maior interesse nos alunos e a discussão ampliou-se para a política de avaliação externa da rede de ensino
e o currículo mínimo. Ao tratarmos dos problemas enfrentados pelos
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professores, mais uma vez a questão das representações e das expectativas profissionais se fizeram presentes. Os alunos avaliaram de forma
positiva o curso de formação de professores que realizam, reconhecendo que seus limites estavam associados aos problemas comuns a outras
escolas públicas. Uma questão diferente chamou-nos a atenção: os ritos
próprios da escola de formação de professores foram bastante ressaltados pelos alunos. A condecoração com estrelas a cada ano, a tradição, o
uso do uniforme de gala, a formatura, todos esses aspectos geralmente
vistos como resquícios da escola tradicional foram considerados pelos alunos como momentos importantes de reconhecimento da função
que lhes caberia e da importância atribuída pela sociedade, pelo Estado
e a família à escolha pelo magistério.
Nas atividades de Cine-Debate realizadas, tivemos a oportunidade de dialogar com alunos do curso de formação de professores
em nível médio de três escolas diferentes, além daqueles que estavam
ingressando em um curso de Pedagogia. Nos debates subsidiados pelo
filme, foi possível perceber que as expectativas, perspectivas, representações e dilemas dos alunos são componentes de uma identidade profissional em construção, que tem na origem social e nas instituições que
frequentam fortes elementos de conformação, que ajudam a cimentar
e/ou relativizar certezas e dúvidas a respeito do que representa, do
ponto de vista subjetivo e objetivo, ser professor.
De acordo com Nascimento (2007), na formação inicial de professores, os componentes mais relevantes da identidade docente podem ser identificados nas dimensões motivacional, representacional e
socioprofissional. A primeira diz respeito ao projeto pessoal implicado
na motivação pela escolha da docência como profissão; a segunda traduz-se nas representações construídas sobre a profissão e na percepção
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de si, nesses quadros. Por fim, a dimensão socioprofissional se realiza
nos processos de socialização profissional. Todas essas dimensões puderam ser percebidas com maior ou menor ênfase nas três atividades
aqui relatadas.
As dimensões motivacional e representacional foram bastante
discutidas nas atividades realizadas no CEIAA e no IEPIC, ressaltadas pelas diferentes expectativas e representações dos alunos de curso
normal e das licenciaturas. Na atividade realizada no CEJK, a dimensão socioprofissional emergiu associada principalmente aos ritos próprios da tradição da escola normal. Essa dimensão também foi bastante
acentuada para os alunos bolsistas que vivenciaram essa experiência na
condição de formadores e dinamizadores das atividades. O processo de
planejar, executar e avaliar uma atividade pedagógica coloca os alunos
na condição de “ver-se” como docente, realizando tarefas de uma natureza específica e com objetivos educativos que implicam uma tomada
de posição enquanto educadores.
Acreditamos que o projeto do Cine-Educação possibilitou aos
alunos bolsistas e aos alunos das escolas envolvidas mergulharem nas
suas próprias vivências pessoais como alunos e nas suas concepções
sobre a profissão docente. O lugar ocupado pelo professor na sociedade e as implicações pessoais e sociais de suas escolhas são aspectos
que continuarão sendo problematizados na trajetória profissional e acadêmica de cada um, mas o Cine-Educação se constitui como espaço
privilegiado de troca e de construção de sentidos sobre o que é “ser
professor”, do ponto vista subjetivo e objetivo, e qual a identidade que
se constrói para si e para o outro.
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Anexo I – Lista de filmes selecionados
Quadro 1: Filmes selecionados
Filme

País

Ano

O leitor
Escritores da liberdade
Pro dia Nascer Feliz
Sociedade dos poetas mortos
Conrack
Entre os muros da escola
O pequeno Nicolau
Ao mestre com carinho
Sementes da violência
Half Nelson
Mr. Holland - Adorável Professor
Orquestra dos Meninos
O clube do imperador
A educação proibida
O substituto
Escola de Rock
Somos todos diferentes
Ser e ter
Nenhum a menos
A onda
Mentes perigosas
A educação da pequena árvore
A invenção da infância
Escola da Vida
Mentes que brilham
Os doutores da alegria
O sorriso de Monalisa
Mandadayo
Vermelho como o céu

Alemanha/EUA
EUA
Brasil
EUA
EUA
França
França
EUA
EUA
EUA
EUA
Brasil
EUA
Argentina
EUA
EUA
Canadá
França
China
Alemanha
EUA
EUA
Brasil
Canadá/EUA
EUA
Brasil
EUA
Japão
Itália

2008
2007
2007
1989
1974
2008
2009
1967
1955
2006
1995
2008
2002
2012
2011
2003
2007
2002
2009
2008
1995
1997
2000
2005
1997
2004
2003
1994
2006

Fonte: Dados do autor.
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Anexo II – Fotos do Cine-Educação no Instituo de Educação
Ismael Coutinho (IEPIC)
Figura 6- Cartaz produzido pelos alunos da ocupação do IEPIC

Fonte: arquivo do autor
Figura 7 – Cartaz produzido pelos alunos da ocupação do IEPIC

Fonte: arquivo do autor
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Figura 8 – Fachada do IEPIC indicando a ocupação

Fonte: arquivo do autor
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A Importância da Discussão sobre Doenças Tropicais no
Ensino Médio – Um Relato de Experiência Pibid Biologia
UFMT, Cuiabá, MT - Brasil
Emanoelle Santos
Karen Ortiz

Introdução
A designação “doenças tropicais” não foi invenção da Organização Mundial de Saúde – OMS; surgiu sem data fixa e foi se consolidando à medida que micro-organismos eram reconhecidos como causadores de doenças e tinham seus mecanismos de transmissão os mais
variados possíveis. A expansão colonizadora da Inglaterra, da França
e outros, como os Estados Unidos, expandindo-se para o Caribe e o
Pacífico, havia descortinado um mundo novo repleto de riquezas exploráveis, mas também de doenças desconhecidas. Como a maioria das
novas colônias se situava nos trópicos, essas doenças curiosas e exóticas foram apelidadas de “tropicais”.
No Brasil, a primeira instituição que surgiu com o intuito de
investigar e organizar o estudo sistêmico das doenças foi a Escola Tropicalista Baiana, em 1850. Essa escola permaneceu o centro de estudos de doenças infecciosas e parasitárias no Brasil por muito tempo.
Em 1909, Carlos Chagas descreveu o Trypanosoma cruzi e a doença de
Chagas, uma das mais importantes contribuições da Ciência brasileira
até aquele momento. Certamente um fator preponderante para o desenvolvimento da parasitologia brasileira foram a criação e o funcionamento regular, entre 1976 e 1986, do Programa Integrado de Doenças
Endêmicas (PIDE) e, logo após, a criação, pela Organização Mundial
de Saúde, do Programa TDR (Tropical Diseases Research), que também
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contribuiu para a consolidação de vários grupos, incentivando os pesquisadores a estudarem as doenças tropicais. Com esses estudos em
alta, a população começou a se preocupar em passar esses conhecimentos às crianças, pois com isso os cuidados seriam maiores e começariam
desde cedo.
Na Europa no século XVIII, a saúde da criança começou a ser
levada em consideração com o surgimento amplo de proteção à vida
das crianças e adultos. Já no Brasil, essa preocupação com a saúde da
criança ligada ao complexo escolar começou a ter enfoque no século
XX, quando foi considerado um conjunto de normas com a intenção
de evitar doenças contagiosas no ambiente escolar. Para que isso acontecesse, foram adotadas abordagens sobre hábitos de higiene como
forma básica de não se contrair doenças (MIRANDA et al., 2000, p.
83).
Em 1988, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) lançou os
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), que aborda
todas as disciplinas da educação básica brasileira, incluindo as questões
de saúde. O ensino de saúde é um desafio para a educação, conforme
o MEC, no que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem
efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida. As experiências
mostram que transmitir informações a respeito do funcionamento do
corpo e das características das doenças, bem como de um elenco de
hábitos de higiene, não é suficiente para que os alunos desenvolvam
atitudes de vida saudável (BRASIL, 1998).
A educação em saúde tornou-se obrigatória nas escolas brasileiras de 1º e 2º graus pelo artigo 7 da lei 5.692/71, com o objetivo de
estimular o conhecimento e a prática da saúde básica e da higiene. A
própria operacionalização da lei, através do parecer 2.264/74 (BRA374

SIL, 1974), estabelece que a aprendizagem deve se processar, prioritariamente, através de ações e não de explanações.
Esse trabalho tem o objetivo de apresentar aos alunos habilidades que possam contribuir para sua formação, mostrando as diferentes
formas de transmissão das doenças tropicais, dengue, malária e Chagas,
e os vetores envolvidos, apresentando como ocorre o ciclo de vida
no corpo humano, a fim de promover a prevenção para que elas não
voltem a ser epidemias. Também é nosso objetivo despertar o senso de
solução e controle da proliferação dos vetores, orientar e instruir sobre
as responsabilidades ligadas ao meio ambiente. A seguir serão descritas,
brevemente, informações sobre as doenças tropicais citadas.

Dengue
No Brasil, mais de 10 milhões de casos foram registrados desde
1986, quando a dengue iniciou a dispersão pelo país. Embora existam relatos da doença desde meados do século XIX e início do século
XX no Brasil, a circulação dos vírus da dengue só foi comprovada laboratorialmente em 1982, sendo identificados pelo Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) quatro sorotipos diferentes de dengue. O ciclo
de transmissão dessa doença se inicia quando o mosquito Aedes aegypti,
seu vetor no Brasil, pica uma pessoa infectada. O vírus multiplica-se
no intestino médio do vetor e infecta outros tecidos, chegando finalmente às glândulas salivares. Uma vez infectado, o mosquito é capaz de
transmitir enquanto viver. Não existe transmissão da doença através do
contato entre indivíduos doentes e pessoas saudáveis. Após a picada do
mosquito, inicia-se o ciclo de replicação viral nas células, com a disseminação do vírus no organismo do indivíduo. Os primeiros sintomas,
como febre, dor de cabeça e mal-estar, surgem após um período de in375

cubação que pode variar de 2 a 10 dias. Uma vez infectada por um dos
sorotipos do vírus, a pessoa adquire imunidade para aquele sorotipo
específico.

Malária
Os micro-organismos que a causam são protozoários parasitas dos glóbulos vermelhos do sangue distribuídos em quatro espécies
do gênero Plasmodium. Dentre todos os animais da terra, essas quatro
espécies parasitam apenas o homem, a quem são transmitidas por um
mosquito que as leva de um homem doente a um homem sadio. Esse
mosquito hematófago chama-se Anopheles. A transmissão ocorre após
picada da fêmea desse mosquito, infectada por protozoários do gênero
Plasmodium. No Brasil, três espécies estão associadas à malária em seres
humanos: P. vivax, P. falciparum e P. malariae.
O protozoário é transmitido ao homem pelo sangue, geralmente através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por
Plasmodium ou, mais raramente, por outro tipo de meio que coloque o
sangue de uma pessoa infectada em contato com o de outra sadia, como
o compartilhamento de seringas (consumidores de drogas), transfusão
de sangue ou até mesmo de mãe para feto, na gravidez.
Chagas
A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, que só
ocorre no Novo Mundo, e que está separado de seus parentes causadores da doença do sono há pelo menos 100 milhões de anos, quando
a África e a América do Sul se afastaram. O concomitante divórcio de
faunas e floras sublinhou a disjunção continental de tripanossomas e
vetores. Os triatomíneos, comumente chamados de “barbeiros”, são
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hemípteros hematófagos que proliferam em diferentes biomas das
Américas do Norte, Central e do Sul. O homem deve ter sido incluído
na promíscua lista de vítimas dos barbeiros assim que chegou às Américas, há 30-10 mil anos. Mas só se tornou um alimentador regular e
constante de barbeiros quando os levou para sua casa e os domesticou
junto com mamíferos infectados pelo T. cruzi. Conjetura-se que isso tenha ocorrido nas populações pré-colombianas dos Andes, que criavam
em suas casas, para comer, o porquinho da índia (Cavia spp.) de quem
os barbeiros (Triatoma spp.) também se alimentavam. A partir daí, os
barbeiros, particularmente o Triatoma infestans, adaptaram-se tão bem ao
domicílio humano e a seus moradores (homens, cães e outros animais)
que passaram a preferir o homem para seus repastos sanguíneos e a
morar e procriar na casa do homem. Adoraram os longos, escuros e
cálidos túneis das casas de “pau-a-pique” ou taipa, que se erguiam por
todo o território brasileiro. À noite, o T. infestans emergia desses túneis
para picar o homem, de preferência na tenra região palpebral ou rosto
em geral, daí o nome de barbeiro, que lhe damos, ou beijoqueiro (kissing
bug), que lhes dão os anglófonos. Ao se alimentar, o barbeiro defeca no
rosto que o alimenta. Em suas fezes estão tripanossomas infectantes
que, percorrendo o orifício da picada, chegam às células subjacentes
que invadem e onde se multiplicam. Células abarrotadas de tripanossomas arrebentam e os liberam para o sistema circulatório por onde
chegam a outras células. No homem, os tripanossomas têm preferência
por neurônios do sistema nervoso autônomo e por células musculares
do coração (AKSOY et al., 2003, p. 2).
Percurso da Pesquisa
Na realização deste trabalho, tivemos a oportunidade de visitar
uma Escola Estadual que é um campo de estágio da Universidade Fe377

deral de Mato Grosso (UFMT), ambiente onde os estudantes de Ciências Biológicas realizam trabalhos, visando passar conhecimentos voltados para a educação. Lá executamos nosso projeto no dia quatro de
maio de 2016. Em conversa com a coordenadora da escola, concluímos
que os alunos conseguem ter uma educação para a saúde relativamente
boa, apesar de os ensinamentos ficarem vinculados apenas à matéria de
Biologia.
O projeto foi apresentado ao segundo ano “D” do ensino médio da Escola Estadual Pascoal Moreira Cabral, com o objetivo de expor aos alunos as causas da proliferação das doenças, os vetores envolvidos na transmissão das doenças tropicais, além de orientar e instruir
sobre as profilaxias, despertando o senso de responsabilidade sobre
o meio ambiente e controle das doenças. Destacamos também a importância de conhecer as doenças vetoriais mais populares no Brasil,
incluindo fatos históricos, como sua descoberta, aparecimento dos primeiros casos, entre outras discussões.
Na turma a nós confiada, havia 26 alunos, divididos igualmente
em 13 meninos e 13 meninas, com idade variada entre 15 e 17 anos.
Inicialmente, montamos uma oficina maior e mais complexa,
com mais jogos e mais doenças. Devido a nosso pouco tempo, reduzimos as doenças, optando pelas mais conhecidas. A didática interativa
ajudou a elaboramos uma prática dinâmica e, ao fim da oficina, realizamos um “Quiz” (jogos de perguntas e respostas) para avaliar o conhecimento adquirido dos alunos a respeito do conteúdo, após a oficina.
Segundo Vieira e Volquind (1996, p. 05),
Ensinar e aprender coletivo é o resultado do trabalho individual somado à tarefa socializada, resultando em uma união entre teoria e prática levando
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à construção de conhecimento. É realizada por
meio do intercâmbio de idéias, problematização,
jogo, investigação, descoberta e cooperação.

O ensino de saúde tem sido um desafio para a educação, no que
se refere à possibilidade de garantir a aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida. É preciso educar para a saúde, levando-se em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia-a-dia da escola. Por isso, optamos
pela oficina, que é uma prática e apresenta ótimos resultados no ensino,
pois o conhecimento é construído mediante a participação de todos,
auxiliando na elaboração das ideias e fixação dos conhecimentos.
A discussão com a turma foi animada e os professores que passavam pela oficina contribuíam para deixá-la ainda mais rica. O tema
Dengue e suas demais variações, incluindo o Zika Virus e a Chikungunya, renderam e ocuparam a maior parte do tempo, pois 2016 foi o
ano da epidemia do Zika. Todo mundo quis participar um pouquinho
e encerramos a primeira parte da oficina com um vídeo explicando
sobre a Dengue, contendo fatos históricos sobre a doença no Brasil.
A segunda parte foi ainda mais participativa, haja vista que as outras
doenças abordadas não são tão corriqueiras nas grandes capitais, incluindo Cuiabá.
A curiosidade animou a turma, de modo que a conversa sobre a
doença de Chagas e suas profilaxias e o fato de essa doença não ter cura
mexeu com a cabeça deles, assim como a malária. A discussão rendeu
bons resultados, pois, para 100% da turma, mais oficinas como a que
nós ofertamos a eles deveriam ocorrer na escola. Perguntamos a eles
se foi válida a experiência de saber um pouco mais sobre as doenças
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tropicais e foi também de consenso que aquela experiência valeu a pena
e que deveríamos voltar à escola e apresentar mais doenças.
O conteúdo programático do segundo ano prevê aulas sobre
doenças, mas, de modo geral, são citadas apenas doenças parasitárias,
já que as doenças tropicais não são aprofundadas; a aprendizagem significativa, em que o aluno aprende a entender a realidade que o cerca,
é bem mais efetiva; logo, nós, professores, devemos ensinar mais sobre
as doenças tropicais, pois 90% da turma nunca tinham ouvido falar
sobre doença de Chagas e malária.
Grande parte da turma avaliou como ótima ou boa a oficina. O
Quiz fechou com chave de ouro nossa atividade. Para realizá-lo, dividimos a turma em dois times e fizemos as perguntas com tempo para resposta; o time que levantava a mão primeiro tinha o direito de resposta;
a equipe vencedora ganhou um saco de pirulitos, que foi dividido com
todos os alunos.
Considerações finais
“Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social
e não apenas a ausência de doença”. O conceito adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948, está longe de ser uma realidade e simboliza um compromisso, um horizonte a ser conquistado.
Levando-se em consideração o conceito da OMS, nenhum ser humano
(ou população) será totalmente saudável ou totalmente doente. Ao longo de sua existência, viverá condições de saúde/doença, de acordo com
suas potencialidades, suas condições de vida e sua interação com elas.
No Brasil, vem se incorporando progressivamente à cultura e à
legislação a concepção de que saúde é direito de todos e dever do Estado. Entretanto, as políticas públicas para o setor favorecem a cultura de
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que a saúde se concretiza mediante o acesso a serviços, particularmente
ao tratamento médico. A criança, quando inicia sua vida escolar, traz
consigo a valoração de comportamentos ligados à saúde, oriundos da
família e de outros grupos de relação mais direta. A escola, sozinha,
não os levará a adquirirem saúde. Mas ela pode e deve, entretanto, fornecer elementos que os capacitem para uma vida saudável. É aí que
entra o Pibid, trazendo essa novidade e leveza no ensinar sobre a saúde,
inovar para atingir o maior número de pessoas e incentivar o pesquisar,
a descoberta, assim como o despertar científico.
Avaliamos nossa oficina como produtiva e muito significativa
para os nossos alunos, pois pudemos perceber seu interesse em saber
mais, em conhecer mais. Atingimos nosso objetivo.
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Ensino sobre Doenças Tropicais Negligenciadas a
partir de Episódios
Katherine Iasmin Lima de Souza
Taianny Macedo Gonçalves
Lindalva Cordeiro Ferreira
Flavia Karolina Pereira Barreto Bettiol

Introdução
Doenças tropicais negligenciadas são aquelas que afetam
principalmente, mas não exclusivamente, populações pobres nas regiões mais vulneráveis e miseráveis do planeta (DIAS et al., 2013,
p. 1552). Embora não sejam exclusivas de países subdesenvolvidos,
despertam pouco atrativo financeiro por parte da grande indústria
farmacêutica, uma vez que não atingem o grande mercado consumidor que são os países desenvolvidos (ROCHA, 2012, p. 12).
De acordo com Camargo (2008, p. 95),
[...] a designação ‘doenças tropicais’ não foi invenção da OMS, pois já constava do vocabulário médico desde o século XIX. Surgiu sem data
fixa e foi se consolidando à medida que microrganismos eram reconhecidos como causadores
de doenças e tinham seus mecanismos de transmissão elucidados. A expansão colonizadora
da Inglaterra, da França e sócios menores, entre os quais os Estados Unidos, expandindo-se
para o Caribe e o Pacífico, havia descortinado
um mundo novo repleto de riquezas exploráveis, mas também de doenças desconhecidas ou
quase desconhecidas. Como a maioria das novas
colônias se situava nos trópicos, essas doenças
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curiosas e exóticas foram apelidadas de ‘tropicais’.

Segundo o Ministério da Saúde (2010):
As doenças negligenciadas são doenças que não
só prevalecem em condições de pobreza, mas
também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, já que representam forte
entrave ao desenvolvimento dos países. Como
exemplos de doenças negligenciadas, podemos
citar: dengue, doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, leishmaniose, malária, tuberculose, entre outras. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de um
bilhão de pessoas estão infectadas com uma ou
mais doenças negligenciadas, o que representa
um sexto da população mundial (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2010, p. 200).

Seguindo as tendências contemporâneas do ensino de Biologia no Brasil, a saúde e educação ambiental podem ser abordadas
trazendo problematizações acerca de casos locais, como casos de
dengue e outras doenças tropicais (CAVALCANTI et al., 2012, p.
27).
A escola constitui-se como um espaço de interação social
importante no estudo sobre as doenças negligenciadas, uma vez que
é um espaço facilitador da discussão sobre as relações socioambientais e sobre as práticas para melhoria da qualidade de vida (SANTOS; MEIRELLES, 2013, p. 2).
Discutir as doenças negligenciadas por meio de episódios
contemporâneos pode complementar o ensino de Biologia, uma vez
que o educador desperta a curiosidade dos alunos, assim trazendo
suas experiências, observando os conceitos fundamentais de Ciên383

cias e Biologia e promovendo o conhecimento de cenários além da
sala de aula.
O ensino de Biologia promove um espaço de construção de
conhecimentos e saberes para a Educação Básica. Também estimula
o trabalho coletivo, participativo, investigativo, a capacidade reflexiva dos sujeitos envolvidos e a interdisciplinaridade entre áreas de
ensino:
É preciso reconhecer que o ensino de Ciência,
em geral, e da Biologia, em particular, tem uma
parcela de contribuição para reverter esse quadro injusto no plano interno e externo. Sendo
verdade que o conhecimento técnico, preciso,
conceitual, é imprescindível para boas aulas,
também será o fato de que sem metodologias
de ensino eficazes a aprendizagem permanece
comprometida (BIZZO, s/d, p. 156).

O processo de ensino-aprendizagem acontece por meio
da utilização de metodologias ativas, nas quais o aluno passa a ser
protagonista de seu processo de aprendizagem e os professores assumem o papel de mediadores/facilitadores. Nesta nova postura,
segundo Wall et al.(2008, p. 517), o professor compreende que não
é ele que “deposita o conhecimento na cabeça do educando”, mas
é o sujeito que constrói o conhecimento, partindo da relação social,
mediada pela realidade:
A escolha de temas contemporâneos deve gerar discussões
desafiadoras para o professor, onde este deverá saber trabalhar suas
peculiaridades, pois muitos desses temas não trazem apenas aspectos biológicos, mas juntamente os aspectos éticos, morais, econômicos, sociais e políticos (OLIVEIRA; REZLER, 2006, p. 97).
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O presente trabalho vem relatar a experiência de uma atividade realizada por bolsistas do Pibid Biologia da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT) - Câmpus Cuiabá. Realizamos a
oficina intitulada “Doenças Tropicais Negligenciadas: até onde é
verdade?”, oferecida para alunos do Ensino Médio de uma escola
da rede pública de ensino, em maio de 2016.

Percurso da Pesquisa
Este trabalho foi desenvolvido em forma de oficina numa
Escola Estadual na Região Leste de Cuiabá – Mato Grosso. A escola
oferece aos estudantes a formação do ensino Fundamental Regular,
ensino Médio Regular e Ensino de Educação para Jovens e Adultos
(EJA).
As atividades foram desenvolvidas durante de 4 horas, no
período vespertino, para duas turmas de 1º ano do Ensino Médio
simultaneamente, com os mesmos conteúdos para ambas, buscando resgatar o interesse investigativo do aluno sobre a temática da
oficina “Doenças tropicais: até onde é verdade?”. As duas turmas
somavam quarenta e cinco alunos, entre 15 e 17 anos de idade.
A oficina foi dividida em três partes. A primeira parte foi
destinada à exposição das doenças escolhidas (Malária, Dengue e
Doença de Chagas). Foi apresentado, de forma sucinta, um panorama dessas doenças no Brasil e no Mundo, através de gráficos e
imagens, suas características, seus vetores, sintomas e prevenção.
A segunda parte se destinou à análise de informações encontradas em redes sociais, que foram questionadas quanto ao seu
status e quanto a sua validade e ao seu caráter de verdades ou mitos.
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Esta atividade teve o intuito de gerar discussões sobre a veracidade
das informações que circulam na internet. Vale ressaltar que o que
consideramos como verdade neste trabalho está fundamentado em
estudos científicos sobre as doenças abordadas até o presente momento.
A terceira parte da oficina foi voltada para a aplicação de
um jogo de perguntas e respostas sobre a temática, sob a forma
de “Passa ou Repassa”, com o objetivo de promover a fixação dos
conteúdos trabalhados na oficina de forma lúdica.
Os resultados foram alcançados seguindo uma dinâmica específica, dividida em momentos. No primeiro momento da oficina,
iniciamos com a Dinâmica do Emboladão como forma de aproximação com os alunos e para aumentar a interação entre eles, além
de desenvolver habilidades, como criatividade, liderança, paciência
e socialização. Para alcançar o objetivo da dinâmica, foi solicitado
aos alunos formarem uma roda na sala, todos de pé e tiveram que
memorizar os seus colegas dos lados direito e esquerdo. Em seguida, todos caminharam pela sala de maneira aleatória. Após alguns
segundos, foi pedido para que todos parassem de caminhar e sem
se movimentarem tiveram que dar as mãos aos seus parceiros do
início da brincadeira. De maneira colaborativa, os alunos tentaram
“desembolar” a roda, sem soltarem as mãos.
O segundo momento foi destinado ao conteúdo da oficina. Antes de iniciarmos, fizemos um levantamento oral sobre qual
era o conhecimento prévio dos alunos acerca da temática que iria
ser trabalhada. Eles alegaram que pouco sabiam e que não haviam
estudado sobre o tema em Biologia. Iniciamos conceituando as
doenças tropicais negligenciadas de maneira geral, o que eram e
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quais doenças se enquadravam nesse conceito. Em seguida, partimos para as doenças que trabalhamos com maiores detalhes. Para
as três doenças, foi utilizada a mesma metodologia: primeiramente,
foram apresentados dados da Organização Mundial de Saúde sobre
a doença, tanto do país como do mundo, seus principais sintomas
e características.
Após conceituá-las, foram apresentadas afirmações sobre
elas, para que os alunos pudessem analisá-las e dizer se eram mitos
ou verdades. Assim que os alunos terminavam o debate sobre se a
afirmação era verdadeira ou não, as ministrantes da oficina informavam a condição da afirmação e acrescentavam informações relevantes para complementar a discussão. Explorando o tema “doenças
tropicais negligenciadas”, podem ser trabalhados tanto os conhecimento científicos como os populares, identificando fatos comprovados cientificamente e desmistificando informações que, muitas
vezes, são compartilhadas por meio das redes sociais. Abaixo, seguem algumas das perguntas utilizadas que nortearam a discussão
sobre os mitos e verdades das doenças trabalhadas:
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Quadro 1 – Afirmações retiradas das redes sociais sobre as doenças
1. Se os sintomas da malária passaram, a pessoa está curada.
( ) Mito

Malária

( ) Verdade

2. Utilizar mosquiteiros e inseticidas previnem a transmissão da
doença.
( ) Mito

( ) Verdade

3.A malária pode ser transmitida de outras formas, além da picada
do mosquito.
( ) Mito
( ) Verdade
1. Existe vacina para prevenção da doença de Chagas.
( ) Mito

( ) Verdade

Doença
2.A doença de Chagas só é transmitida pelas fezes do barbeiro.
de Chagas
( ) Mito
( ) Verdade
3. Uma pessoa com a doença de Chagas pode receber um transplante de coração.
( ) Mito
( ) Verdade
1.Quem já teve dengue uma vez não terá mais a doença.
( ) Mito

Dengue

( ) Verdade

2.Só é preciso se preocupar com a proliferação do mosquito durante
o período de chuvas.
( ) Mito

( ) Verdade

3. Se não for diagnosticada a tempo, a doença pode levar a pessoa à
morte.
( ) Mito

( ) Verdade

Fonte: Dados dos autores
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Utilizando metodologias de ensino alternativas para melhor
aprendizagem, possibilitamos aproximação dos conhecimentos ensinados em aula com a relação entre educação e saúde.
O terceiro momento da oficina foi destinado à aplicação do
jogo. Os alunos muito se empolgam quando são utilizadas ferramentas de ensino lúdicas, pois eles literalmente aprendem brincando. O intuito da aplicação deste jogo foi maximizar a aprendizagem
deles sobre o tema da oficina. A sala de aula foi dividida em dois
grupos e cada um enviou um representando à frente para responder as perguntas, com o auxílio da equipe. Os participantes foram
orientados a colocar suas mãos na orelha e só após a leitura da
pergunta poderiam responder. Quem que apertava primeiro a base
circular de EVA que se encontrava no centro da mesa tinha direito
de responder primeiro. Cada participante teve em torno de minuto
para responder a pergunta feita. A cada acerto, os pontos foram
marcados no quadro branco. A equipe vencedora na turma A foi a
número 1, com treze pontos, e na turma B foi a equipe número 2,
com sete pontos. As equipes vencedoras foram premiadas com uma
apostila contendo experimentos que podem ser feitos em casa, com
materiais de baixo custo. Cada membro do grupo vencedor recebeu
um exemplar da apostila. Seguem, abaixo, as perguntas utilizadas
para o jogo:
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Quadro 2 – Perguntas do jogo Passa ou Repassa

1.As doenças tropicais são endêmicas especialmente em qual país?
A) Estados Unidos

B) África

C) Austrália

2. Qual gênero do mosquito que transmite a malária?
A) Lutzomyia
B) Aedes
C) Anopheles
3. Qual o estado brasileiro em que há maior ocorrência de malária?
A) Amapá
B) Acre
C)Amazonas
4. O vetor da Malária pode ser conhecido como?
A) Mosquito-prego
palha

B) Mosquito verde

C) Mosquito

5. Como identificar as características do mosquito transmissor da
Dengue?
A) Listras brancas

B) Listras pretas

C) Listras coloridas

6. O mosquito transmissor da dengue é?
A) Macho		

B) Fêmea

C) Ambos

7. O paciente chegou ao hospital muito fraco, ele precisar de?
A) Refrigerante

B) Soro

C) Injeção

8. Qual destes objetos pode ser foco da Dengue?
A) Escova de Dente

B) Colchão

C) Copo

9. Qual o nome do animal que transmite a dengue?
A) Caramujo africano
Aedes aegypti

B) Marimbondo Tatu
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C) Mosquito

10. Quantas pernas têm um barbeiro?
A) 2		
B) 4 		

C) 6

11. O Trypanosoma cruzi se alimenta de?
A) Mel		

B) Carne 		

C) Sangue

12. Quantos anos um barbeiro chegar a viver em média ?
A) 1 A 2 Anos 		

B) 2 a 3 anos 		

C) 3 a 4 anos

13. Qual a maneira de proteção individual contra o inseto?
A) Repelentes e roupas de mangas curtas
manga Longa

B) Repelentes e roupas de

C) Vestidos
14. Onde o mosquito deposita os ovos?
A) Na água

B) Na terra

C) No ar

15. O que é H1N1?
A) Animal 		

B) Fruta

C) Gripe

16. Qual desses é um sintoma da dengue?
A) dor de dente
vermelhas na pele

B) Tristeza

C) Erupções

17. Quantas vezes uma pessoa pode ter dengue?
A)1

B)4		

C)8
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Considerações finais
A oficina teve resultados satisfatórios. Muitos alunos se interessaram pelo tema e fizeram muitas perguntas após o término do horário
destinado à intervenção. Durante a oficina, algumas dúvidas dos alunos
foram solucionadas na sala de aula, sendo essa interação considerada
importante para nossa formação enquanto professores, acrescentando,
assim, experiências positivas, pois motivou o interesse para um diálogo
construtivo frente às diferentes temáticas de conteúdos e às especificidades de cada escola.
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Experimentação em Sala de Aula: A Física Inserida na
Disciplina de Ciências
Mariana Vidal Barbosa
Ana Cristina Almeida Ribeiro
Andreza da Silva Melo Rosa
Adriana da Silva Oliveira
Márcia Cristina Pascotto

Introdução
Ensinar Física não é fácil, aprender menos ainda; mas ensinar também é um processo de aprendizagem tanto para o professor
como para o estudante. Talvez a parte mais difícil de se ensinar Física
nas aulas de Ciências seja a tradução dos fenômenos observados em
símbolos, mas é justamente este desafio o bônus de toda a dificuldade encontrada, pois somente a Ciência é capaz de ser explicada,
observando quantitativamente esses fenômenos (GLEISER, 2008).
Os professores têm dificuldade para explicar conteúdos abstratos e complicados mas, na verdade, negligenciam o conhecimento
prévio dos estudantes e os fenômenos que ocorrem no dia a dia,
esquecendo que eles se relacionam às teorias aprendidas em sala de
aula. Como resultado, tem-se a perda da motivação por parte dos
professores e o desinteresse dos estudantes, fazendo com que os
mesmos deixem de questionar e, consequentemente, de aprender
(NASCIMENTO, 2010).
Existem maneiras de tornar o ensino de Física mais agradável, fazendo com que os estudantes consigam relacionar o cotidiano
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com as teorias aprendidas em sala de aula. Uma delas é por meio da
experimentação, que faz com que os eles relacionem os conceitos
aprendidos com o seu cotidiano, fazendo da experimentação uma
forma de aprendizagem.
A física está ligada às necessidades básicas do ser humano,
tais como alimentação, saúde, moradia, transporte, tecnologia, dentre outras, mas há uma nítida desvinculação entre o conhecimento
físico e o cotidiano. Isso faz com que muitas pessoas saiam da escola
sem saber quase nada sobre física, sendo uma disciplina que enfatiza exageradamente a memorização de fórmulas, nomes, conceitos,
equações e teorias (NASCIMENTO, 2010).
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Fundamental (PCN) (BRASIL, 1998, p. 57):
A educação em Ciências Naturais é um componente fundamental na formação do cidadão
contemporâneo, pois vivemos em um mundo
onde o conhecimento científico e a tecnologia
que ele possibilita estão presentes em quase todas as atividades cotidianas, influenciando nosso
estilo de vida e nossas possibilidades de participação. Atualmente, um cidadão que não tenha
uma cultura científica bem desenvolvida terá
muitas dificuldades em construir uma proposta
autônoma de sobrevivência, compreendendo o
mundo em que vive para inserir-se nas atividades
sociais com independência e espírito cooperativo (BRASIL, 1998, p. 57).

Neste contexto, o ensino de Ciências Naturais implica preparar crianças e adolescentes para um mundo de incertezas e garantir
a aprendizagem da ciência, relacionando a sua vida à complexidade
científica e tecnológica. E, para isso, é necessário um ensino-apren395

dizagem eficiente, de modo que o indivíduo possa compreender o
mundo complexo e interagir com ele. O professor de Ciências deve
criar relações com as outras matérias e com o mundo real, para fazer
com que o aluno perceba que Física não é tão difícil quanto parece e
que ela é uma ciência que está presente constantemente em nosso dia
a dia. Por exemplo, ao falar do assunto de óptica, o professor pode
falar dos fenômenos ópticos, como é o caso das miragens, da ilusão
de óptica, dos espelhos, da natureza da luz, da formação do arco-íris
etc. Desse modo, pode, forma bem descontraída, expor as equações
que tanto amedrontam, de forma que não provoque nos alunos tanto medo (GLEISER, 2000). Por isso, é muito importante organizar
as atividades a serem desenvolvidas com os alunos:
O interesse por saber organizar atividades de
aprendizagem manifesta-se como umas das necessidades básicas formativas dos professores.
Inclusive aqueles que orientam o seu ensino
como uma transmissão de conhecimentos já elaborados, consideram muito conveniente poder
completar suas explicações com algum tipo de
atividade com os alunos. Esse interesse cresce, é
lógico, quando se pretende organizar a aprendizagem como uma construção de conhecimento
por parte dos alunos (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2001, p. 42).

Outra necessidade formativa com a qual procuramos adequar a sistematização em sala de aula é preparar atividades capazes
de gerar uma aprendizagem efetiva. Diante da importância de saber
preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva, Carvalho e Gil-Perez (2001, p. 48) citam alguns fatores que merecem
destaque:
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A) Propor situações problemáticas que, tendo em vista as
ideias, visão do mundo, destrezas e atitudes dos alunos, sejam
acessíveis e gerem interesse pela tarefa.
B) Propor aos estudantes o estudo qualitativo das situações
problemáticas propostas.
C) Apresentar adequadamente as atividades a serem realizadas,
tomando possível aos alunos adquirir uma concepção global
da tarefa e o interesse pela mesma.
Diante desses fatores, podemos afirmar que o exercício de
um profissional docente vai muito além do ato de ministrar aulas,
pois exige um trabalho coletivo de inovação e pesquisa, em comparação com o que habitualmente se entende por preparar a aula.
De acordo com Nascimento (2010), a realização de atividades experimentais em laboratórios, a prática de pesquisas orientadas
sobre tópicos de Física, excursões e visitas a indústrias e usinas (nucleares, hidrelétricas e/ou térmicas), produção de textos e debates
em sala de aula são exemplos metodológicos que podem ser utilizados pelos professores para instigarem os estudantes a fazerem associações com a realidade em que estão inseridos.
Ao contrário do que se possa pensar, não há necessidade
de grandes recursos financeiros para demonstrações efetivas e estimulantes para o professor e seus estudantes utilizarem conceitos
básicos da Física; o mais importante é levá-los para fora da sala de
aula para que observem o mundo através de olhos de um cientista
aprendiz, estabelecendo ideias como: analogias entre o movimento
de um pêndulo (através de uma pedra e um barbante), oscilações dos
balanços dos parques e nos galhos das árvores (GLEISER, 2000).
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Às vezes nós, educadores, nos esquecemos de nos empolgar
com a beleza daquilo que estamos ensinando; neste caso, como
podemos esperar que nossos estudantes se empolguem por si
próprios? Para FREIRE (1996, p. 96):
O bom professor é o que consegue, enquanto
fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um
desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos
cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas.

Para que o estímulo seja bem-sucedido, a mensagem do educador deve, acima de tudo, mostrar segurança e passar confiança para
o estudante, provando a eles que a física não é tão difícil assim. É
preciso colocar questionamentos metafísicos para que eles indaguem
suas próprias opiniões e características sobre determinado assunto,
assim estabelecendo uma relação com o interesse do conteúdo e tendo uma integração com a natureza, já que os objetivos básicos são
explorar e compreender os fenômenos da Física, pois é a Ciência que
nos aproxima do mundo real (GLEISER, 2000).

Importância de atividades práticas para o ensino de física
Com a experiência que adquirimos no Pibid/Biologia, vimos
que os estudantes, principalmente do ensino fundamental, têm dificuldade em assimilar o conteúdo quando visto apenas na teoria.
O estudo de Ciências no 9° ano do ensino fundamental propõe uma introdução à química e à física. Como este é o primeiro
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contato dos estudantes com estes conteúdos, tendem inicialmente
a ficarem confusos e a apresentarem dificuldades em compreender
conceitos e fórmulas.
Para driblar essas dificuldades, uma das propostas é a utilização de uma metodologia diferenciada, pois o simples fato de o estudante mudar seu cotidiano de aulas teóricas no quadro já desperta
um interesse que ajuda na aprendizagem. A utilização da experimentação feita pelos próprios estudantes faz com que o conteúdo ganhe
sentido, ou seja, é como se eles estivessem provando para si e para
os colegas aqueles conceitos e teorias vistos no livro.
Dependendo de sua condução, as atividades práticas podem
favorecer, entre os estudantes, os modos de pensar, as atitudes e
até as inter-relações entre Ciência, tecnologia, ambiente e sociedade.
Assim, tais atividades podem aproximar o ensino à Ciência, que costuma ser apresentada em uma visão deformada nas aulas (CACHAPUZ et al., 2005).
No modelo atual de educação, vemos que muitas vezes os estudantes se tornam passivos na sala de aula, onde apenas podem escutar, copiar, para então reproduzir. A proposta de levar experimentações dentro da sala visa aumentar a criatividade, o senso crítico e,
principalmente, a atuação destes estudantes, para que eles mesmos
possam construir, experimentar e comprovar seus conhecimentos
em uma atividade coletiva e prazerosa. Mas para que este tipo de
atividade consiga alcançar seu objetivo, é preciso que o estudante
tenha um breve conhecimento sobre o assunto abordado, para que
aquilo que for feito na prática ganhe sentido e não vire uma mera
brincadeira.
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Em uma experimentação bem elaborada, é possível instigar
os alunos a refletirem sobre o conteúdo estudado e avaliá-los por
meio de perguntas orais feitas no decorrer da experimentação. É
importante que, após a realização dos experimentos, os estudantes
relatem o que fizeram, para que na hora da escrita consigam organizar as ideias e conhecimentos adquiridos com a atividade.
Apesar das dificuldades encontradas pelos professores em
aplicar este tipo de atividade, como falta de espaço, materiais disponíveis e tempo para a preparação, essas atividades podem ser feitas
com materiais recicláveis e utensílios utilizados no cotidiano, podendo ser preparados até mesmo pelos alunos.

Ensino de Física - Ondas
As ondas estão presentes em nosso cotidiano, desde o acordar até o anoitecer. Em Física, as ondas são perturbações regulares
que se propagam através do espaço ou de um meio (líquido, sólido
ou gasoso). No entanto, as ondas não transportam matéria, apenas
fazem a transferência de energia cinética da fonte para o meio. Assim, podemos concluir que a onda é um pulso que se propaga em
um meio e seu movimento é denominado movimento ondulatório.
De acordo com sua natureza, as ondas são classificadas em:
Ondas eletromagnéticas – essas ondas não precisam de um meio
material para se propagar, podendo ser transmitidas no vácuo. São
exemplos a luz, as ondas de rádio e o raio-x.
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Ondas mecânicas – são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, como: as ondas do mar, as ondas sísmicas
(produzidas pelos terremotos) e o som.
A luz solar, por exemplo, é uma onda eletromagnética emitida pelo Sol que se propaga até a Terra, sem haver um meio material
entre eles. De acordo com a frequência de oscilação ou pelo seu
comprimento de onda, as ondas eletromagnéticas de menor frequência são as de rádio, enquanto que as de maior frequência são as que
correspondem à radiação gama.
Outra classificação das ondas é feita considerando-se a direção de vibração. De acordo com essa característica, uma onda pode
ser definida como:
Transversal: quando as partículas do meio vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda. Um exemplo desse tipo
de onda é a luz.
Longitudinal: quando a vibração ocorre na mesma direção em
que a onda se propaga, como é o caso das ondas sonoras.
Por fim, quanto à direção de propagação, as ondas podem ser
classificadas em:
Unidimensionais: quando se propagam em apenas uma direção
como, por exemplo, a onda em uma corda.
Bidimensionais: se a propagação ocorre em duas direções,
como é o caso da onda gerada por uma perturbação na água.
Tridimensionais: que se propagam em três dimensões, como as
ondas sonoras.
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Uma característica importante de qualquer onda é a sua frequência, ou seja, o número de oscilações por unidade de tempo.
A unidade mais comum usada internacionalmente para expressar a
frequência de uma onda é o hertz, simbolizado por Hz, que equivale a uma oscilação por segundo. Por exemplo, dizer que a corda
de um violino, colocada em vibração pelo músico, emite uma onda
sonora de frequência 440 Hz (lê-se 440 hertz), significa dizer que
essa onda sonora produzida pelo instrumento realiza 440 oscilações
a cada segundo (Figura 1).

Relato da experiência
A aula prática sobre ondas foi aplicada aos estudantes do 9°
ano da Escola Estadual de 1° Grau Dom José Selva, em Barra do
Garças/MT, pelas bolsistas do Pibid/Biologia e com a supervisão
da professora.
Todos os experimentos utilizados nas aulas práticas foram
montados previamente pelas bolsistas e cada um continha um cartaz
explicativo de como realizá-lo e o que poderia ser observado em
cada um. Foram utilizados três experimentos:
1. Máquina de ondas: permite a visualização da trajetória, as
propriedades de reflexão e os modos de oscilação das ondas mecânicas, conforme a Figura 1, abaixo.
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Figura 1 – Ilustração de oscilação de uma onda

Fonte: http://br.librosintinta.com/ciencias-mat%C3%A9ria-e-energia-9-ano-pdf.html

Para a confecção da máquina de ondas, foi utilizado um elástico
com cerca de três metros de comprimento, palitos de sorvete coloridos
e cola branca. Para a montagem, foram colados os palitos no elástico
com uma distância de 4 cm um do outro, como se observa na Figura 2.
Figura 2 – Máquina de ondas e cartaz explicativo, confeccionados pelas bolsistas do Pibid/Biologia

Fonte: Dados dos autores.
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Após fixarmos as duas extremidades do elástico e o excitarmos, num determinado ponto é possível visualizar que a onda gerada
percorre o comprimento até atingir uma das extremidades fixas. A
onda é refletida e retorna novamente à outra extremidade, onde é
novamente refletida e assim sucessivamente. Desta forma, as perturbações sobrepõem-se, originando ondas estacionárias.
Foi proposto aos estudantes realizarem quatro atividades com
este aparelho1:
A) Bater no palito de apenas um lado das extremidades e observar a reflexão.
B) Girar o palito de apenas um lado das extremidades e observar a reflexão e propagação.
C) Girar o palito de ambos os lados das extremidades e observar a propagação cruzada.
D) Movimentar o palito continuamente de um lado da extremidade e observar a contínua propagação.
2. Propagação na superfície líquida: neste experimento pretende-se
visualizar a perturbação da onda se propagando até a parede da
vasilha, como se mostra na Figura 3. A água não se desloca para
a parede, mas a energia na forma de “pulso energético”.

1 Esse experimento pode ser visualizado no endereço https://www.youtube.com/
watch?v=vfmtBhif6iw.
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Figura 3 – Estudante pingando água, com conta-gotas, em
um recipiente com água.

Fonte: Dados dos autores.

Para a realização deste experimento, é necessário apenas um
conta-gotas e uma vasilha cheia de água. Sua execução consiste simplesmente em pingar gotas de água, com o contagotas, na superfície da
água contida na vasilha e observar o resultado.
Flauta de garrafa: essa experiência visa verificar o movimento ondulatório do som dentro de uma garrafa com água.
4. Inicia-se enchendo com água cerca de ¼ de uma garrafa ou
jarra, conforme se vê na Figura 4.
Figura 4 – Estudante enchendo a jarra com água

Fonte: Dados dos autores
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Em seguida, assopra-se dentro dela, como na Figura 5. Observa-se o som produzido. Em seguida, vai-se colocando mais água
e assoprando, observando então o som produzido. Como resultado,
tem-se que, quanto mais água se coloca na garrafa, mais agudo será o
som. Isso ocorre porque a água faz parte da massa da garrafa. Assim,
quanto mais água maior a massa e menor o efeito da ondulação, sendo
o som mais agudo.
Figura 5 – Estudante assoprando a jarra com água

Fonte: Dados dos autores.

O desenvolvimento desta aula foi tranquilo; quando chegamos
à sala, os estudantes estavam ansiosos, pois esta seria a primeira aula
que de participaríamos com eles. Após nos apresentarmos, pedimos
para que fizessem um círculo apenas com as cadeiras.
Na aula anterior, a professora de Ciências tinha revisado o conteúdo sobre ondas para que eles pudessem compreender melhor os
experimentos. Iniciamos a aula perguntando sobre o que são ondas. Os
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estudantes pensaram um pouco e formularam uma resposta simples;
um iniciou a resposta e outros colegas foram complementando com
exemplos de ondas e formas de propagação. Notamos que a maioria
dos estudantes havia revisado o assunto e estava por dentro do que
estava sendo falado.
Pensando no desenvolvimento da autonomia do estudante, ou
seja, da capacidade do aluno se expressar, interagir e sair do seu individualismo, desenvolver sua capacidade de se relacionar e chegar
a conclusões, optamos por apenas auxiliá-los e deixar que eles mesmos fizessem os experimentos e tentassem explicar uns para os outros.
O primeiro experimento realizado foi a propagação da onda em
meio líquido. Foi escolhida uma estudante aleatoriamente e solicitado
a ela que lesse a folha que continha a explicação de como deveria ser
realizado o experimento. Após a leitura, perguntamos quem gostaria de
executá-lo. Os estudantes mostraram-se tímidos e foi preciso escolher
um aleatoriamente. O estudante escolhido foi para o centro da sala e
outro colocou uma carteira com a bacia de água. O experimento foi
feito, pingando-se gotas de água, com um contagotas, no centro da
bacia. Alguns estudantes se levantaram e foram ver de perto a água se
movimentando para as bordas da bacia, como foi explicado anteriormente. Eles não tiveram dificuldades para executar e compreender este
experimento.
O segundo experimento realizado foi sobre a emissão de ondas
sonoras em diferentes massas. Como o primeiro experimento foi bem
sucedido, os estudantes já estavam mais confiantes e uma voluntária
leu a explicação do segundo experimento. Foi solicitado para outro estudante executar o experimento e, com a ajuda de um colega, eles conseguiram realizar a atividade corretamente. Esta consistia em assoprar
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uma garrafa de vidro com diferentes quantidades de água, emitindo
sons de diferentes intensidades.
Por fim, no terceiro experimento, que era sobre a máquina de
ondas (Figura 6), um estudante fez a leitura do cartaz explicativo e, com
a supervisão das bolsistas do Pibid/Biologia, a experiência foi executada corretamente. Os estudantes ficaram bastante entusiasmados com a
máquina de ondas e participaram ativamente, auxiliando e dando opiniões.
Figura 6 – Estudantes realizando o experimento da máquina de ondas

Fonte: Dados dos autores

Após a realização do terceiro experimento, os estudantes ficaram animados e deram mais uma olhada nos anteriores. Em seguida,
solicitamos a eles que escrevessem um relatório de aula para entregar à
professora. Como nunca haviam escrito um relatório antes, foi passado
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na lousa um pequeno roteiro que eles poderiam seguir. Eles encontraram muitas dificuldades, principalmente para iniciá-lo, mas os auxiliamos individualmente e então encerramos a aula.
Com esta atividade, conseguimos uma participação de 100%
da turma; mesmo os que ficaram mais distantes no início, se renderam
e participaram da aula. Além disso, houve grande interação entre nós,
bolsistas, e os estudantes.

Reflexão sobre as atividades realizadas
A atividade prática realizada no nono ano sobre ondas teve
grande aproveitamento tanto para os alunos como para as bolsistas que
o aplicaram, pois este não é um conteúdo muito aprofundado na nossa
grade curricular. Para elaborar a aula, foi preciso selecionar conteúdo
e experiências que fizessem com que os alunos tivessem o interesse
em participar da aula, facilitando seu aprendizado. Montamos várias
experiências sobre o assunto para demonstrarmos, na prática, a importância das ondas em nosso cotidiano. Foi uma aula bastante produtiva e
inovadora; para os alunos surgiram novas possibilidades de aprendizado, para nós uma nova maneira de apresentar de uma forma dinâmica
e extrovertida um conteúdo no qual os alunos costumam apresentar
dificuldade.
Para nós, futuros educadores, este tipo de atividade traz estímulo para buscar informações, ideias inovadoras, instrumentação do
ensino com qualidade e um resultado satisfatório. De um modo em geral, não é tão fácil aplicar, mas com esforço, planejamento e dedicação,
é possível trazer dados e preparar aulas que estimulem a participação
e colaboração dos alunos. Nem sempre os professores tomam essas
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decisões de forma consciente, podendo ser levados a repetir a forma
de ensino que vivenciaram quando alunos ou desenvolvida por outros
professores.

Considerações finais
Ao ministrarmos estas atividades práticas com os estudantes do
9° ano sobre ondas, pudemos refletir sobre o ensino de Física no ensino fundamental. Verificamos que, através de algumas mudanças durante a abordagem do conteúdo, os estudantes tiveram mais interesse em
participar da aula e uma melhor compreensão do assunto. Com isso,
eliminando alguns aspectos que dificultavam a compreensão; isso fez
com que refletíssemos mais sobre a metodologia de ensino usada hoje
nas escolas, já que devemos sempre renovar e rever os métodos de ensino, promovendo uma aula mais prazerosa e produtiva. Desse modo, a
Física pode passar a ter sentido para eles e ser vista como algo prático
presente no cotidiano de todos, e não apenas preenchendo o espaço de
uma disciplina no currículo.
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Oficinas como Metodologia de Ensino – Ações do Pibid
Interdisciplinar de SINOP/MT2
Clenir Beatriz Bones de Oliveira
Diana Moss Pissinati
Graziela Galvan
Michelly Trivilin de Moraes
Patrícia Rosinke

Introdução
A parceria gerada entre os bolsistas do Subprojeto Pibid Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) – Câmpus de Sinop e as escolas tem
contribuído para a formação profissional, para que os graduandos
se reconheçam e identifiquem-se como professores da Educação
Básica, com formação para atuação no Ensino Médio e com
competência para integrar equipes multidisciplinares, interdisciplinares
e transdisciplinares, nelas interagindo, em contextos educativos, tal
como prescrito no projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em
Ciências Naturais e Matemática do Câmpus de Sinop e dos projetos
políticos pedagógicos das escolas. O Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (Pibid) contribui para que se ampliem as ações
de formação, desde as previstas pelas resoluções que estabelecem as
cargas horárias para Práticas como Componente Curricular, Estágio
Supervisionado e Atividades Complementares.

2 Este trabalho contou com apoio financeiro e concessão de Bolsas da CAPES por
meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).
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O Pibid em questão teve início em março de 2014. Desde então, as ações almejadas vêm sendo desenvolvidas nas escolas parceiras,
sendo estas: Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, Escola
Estadual São Vicente de Paula e Escola Municipal de Educação Básica Jardim Paraíso. Dentre as ações, destacamos o desenvolvimento de
conteúdos e conceitos por meio de oficinas.
A partir desta ação do Pibid, a Escola Estadual Olímpio João
Pissinati Guerra idealizou e organizou um projeto de ensino por meio
de Oficinas. O I Ciclo de Oficinas ocorreu em outubro de 2014, com
um ótimo desempenho dos alunos, aprovação e satisfação dos mesmos. Assim, foi criado a II Ciclo de Oficinas, o qual também obteve
bons resultados e aprovação da equipe e dos alunos da escola que delas
participaram. Assim, pretende-se dar continuidade ao ciclo nos anos
sequentes.
Já na Escola Municipal de Educação Básica Jardim Paraíso, o
envolvimento neste projeto aconteceu durante as aulas de Ciências ministradas pela professora supervisora do Pibid e duas bolsistas, nos nonos anos matutino e vespertino, conforme o planejamento bimestral,
seguindo a proposta curricular, no ano de 2014. Em 2015, as oficinas
não tiveram continuidade, isto porque a escola deixou de ter os nonos
anos do Ensino Fundamental. As oficinas elaboradas, com preparação
e seleção dos materiais necessários, foram desenvolvidas em sala de
aula, pois a escola estava com a sala ambiente de Ciências em fase de
construção.
Oficinas como metodologia
As oficinas, segundo Teixeira (2012), ocupam um lugar privilegiado no desenvolvimento do ser humano em todas as áreas e ofe413

recem-lhe a oportunidade de manipular diretamente os materiais de
comunicação e expressão. Apresentam-se, também, como espaços de
intercessão, nos quais se operacionalizam as aprendizagens, proporcionando momentos de atividades lúdicas, onde em que aluno é o protagonista da discussão, o que acaba facilitando sua permanência na escola em situação de potencial abandono e à procura, permanentemente,
da qualidade e eficácia do processo de ensino/aprendizagem. A escola
como instituição educacional prima pela qualidade do ensino e aprendizagem, na busca pelo conhecimento cognitivo, visando a trocas de
conhecimentos, afetividades, socialização, progresso intelectual, raciocínio lógico e interdisciplinaridade.
Segundo Marcondes (2008), trabalhar com oficinas como metodologia para aprendizagem em Ciências é utilizar a vivência do aluno,
abordar conteúdos e temas relevantes e estabelecer relações entre campos do conhecimento. Estas características tornam as oficinas interessantes, tanto do ponto de vista dos alunos quanto dos professores que
as preparam. Ainda, conforme a autora, essa metodologia se caracteriza
pela utilização de atividades experimentais. Para tanto, na seleção de
experimentos, deve-se levar em conta a facilidade de manipulação por
parte dos alunos, bem como a infraestrutura e artefatos disponíveis na
sala destinada à oficina.
A proposição de um ensino diferenciado, com base em oficinas, contribui com uma atividade diferenciada para os alunos, visando
ao conhecimento das diversas áreas curriculares e motivando-os. As
oficinas não pertencem ao conteúdo programático dos planejamentos
das disciplinas, são temáticas à parte que podem surgir de um tema do
interesse dos alunos, proposto e escolhido em diálogo em sala de aula,
com o qual cada professor pode trabalhar, inclusive fora de sua área
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de atuação, seja contando com a colaboração de um profissional qualificado para tal ou buscando, em conjunto com os alunos, uma nova
formação. Assim, nessa busca de novos desafios em sua aprendizagem,
as oficinas têm como objetivo proporcionar atividades diferenciadas
que despertem o interesse pelo conhecimento e pesquisa, também trabalhando dentro do potencial de cada aluno, relacionando conteúdo
teórico com a prática, formando cidadãos críticos, sensibilizando a comunidade escolar sobre a importância desse recurso metodológico na
troca de conhecimentos, experiências e criatividade.
Nessa perspectiva, as oficinas são elaboradas de forma que levem o aluno refletir sobre os conceitos trabalhados, trazendo-os para a
sua realidade cotidiana; assim, o contexto científico passa a ter importância no desenvolvimento das atividades empregadas, conforme os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM):
O currículo, enquanto instrumentação de cidadania democrática, deve contemplar conteúdos e
estratégias de aprendizagem que capacitem o ser
humano para a realização de atividades nos três
domínios da ação humana: a vida em sociedade,
a atividade produtiva e a experiência subjetiva
(BRASIL, 1999, p. 15).

As oficinas possibilitam maior dialogicidade entre professor e
alunos. No entender de Marcondes (2008), as oficinas são importantes
no processo de ensino e aprendizagem, pois os alunos manifestam suas
dificuldades conceituais e o professor tem maior facilidade de acompanhar o desenvolvimento dos estudantes.
Esta ação tem sido importante por aguçar o debate sobre o
ensino e aprendizagem com a articulação entre a teoria e a prática. Esta
metodologia tem ficado um pouco distante da rotina escolar, principal415

mente, pelo motivo de que a maioria das escolas não possui infraestrutura e condições adequadas para o desenvolvimento da prática pedagógica ou da experimentação.
Segundo Paviani e Fontana (2009):
Uma oficina é, pois, uma oportunidade de vivenciar situações concretas e significativas, baseada no
tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos. Nesse sentido, a metodologia da oficina muda
o foco tradicional da aprendizagem (cognição),
passando a incorporar a ação e a reflexão. Em outras palavras, numa oficina ocorrem apropriação,
construção e produção de conhecimentos teóricos
e práticos, de forma ativa e reflexiva (PAVIANI;
FONTANA, 2009, p. 78).

Assim, pode-se compreender que a reflexão passa a compor
a metodologia de oficinas. Ainda, segundo as autoras, a metodologia tem duas finalidades, sendo a articulação de conceitos com ações
concretas e a construção coletiva de saberes (PAVIANI; FONTANA,
2009, p. 78).

Ciclo de Oficinas na Escola Estadual ‘Pissinati’
A Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra localiza-se
em Sinop, no Bairro Jardim Primaveras, próxima da região central da
cidade. A unidade escolar em questão atende atualmente, 780 alunos,
sendo 405 alunos de 7º a 9º anos do Ensino Fundamental e 375 alunos
do Ensino Médio regular. A clientela da escola é oriunda do próprio
bairro e de bairros próximos e varia da classe baixa à classe média. Nas
dependências da escola, há treze salas de aulas, sala de direção, sala de
professores, laboratório de informática, quadra de esportes coberta,
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cozinha, biblioteca, banheiro fora do prédio, banheiro dentro do prédio, banheiro adequado à educação infantil, refeitório, almoxarifado e
pátio coberto.
As oficinas são organizadas pelos professores que atuam na
escola, cada professor fica responsável na preparação de uma ou mais
oficinas; contudo, alguns professores e bolsistas do Pibid ministraram
suas próprias oficinas enquanto outros optam por convidar profissionais de outras instituições e órgãos. A escolha do tema fica a critério
dos professores e alunos e cada docente pode realizar uma pesquisa e
buscar temas que os alunos têm interesse ou curiosidade de aprender
ou trabalhar. A escola fornece infraestrutura e materiais didático-pedagógicos, tais como multimídia e materiais de papelaria, ficando sob
responsabilidade dos professores a aquisição de outros materiais necessários.
Inicialmente, as oficinas foram ofertadas aos alunos do Ensino
Médio e às turmas de nono e oitavo ano do Ensino Fundamental, que
tiveram a oportunidade de escolher uma das dezesseis oficinas ofertadas. O número de inscritos para cada oficina foi estipulado em vinte e
dois. Para atender esse número de inscritos, foram utilizados os espaços além das treze salas de aula, como: biblioteca, sala de vídeo, laboratório de informática, quadra de esporte e as mesas debaixo das árvores
no pátio da escola.
No Subprojeto Pibid Interdisciplinar em Ciências Naturais e
Matemática de Sinop, algumas ações estavam previstas no sentido de
integrar diretamente universidade e escolas, principalmente enfocando
a intervenção e participação constante dos bolsistas de Iniciação à Docência. Nesse sentido, o grupo de bolsistas do Pibid na Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra trouxe várias contribuições, sendo
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uma delas o Ciclo de Oficinas, que surgiu para atender uma das ações
do Subprojeto, ou seja, “Ofertar Oficinas Temáticas – possibilidade
de exploração dos ambientes escolares”. Diante disso, os professores
supervisores da escola propuseram inicialmente o desenvolvimento da
Semana de Oficinas. O I Ciclo de Oficinas foi realizado em um dia letivo, nos turnos matutino e vespertino, e ocorreu no ano de 2014.
Em 2015, no II Ciclo de Oficinas, o desenvolvimento das oficinas deu-se em dois dias: no primeiro dia, foram ofertadas para alunos
do turno matutino e no segundo, para os do vespertino. Para os anos
seguintes a ideia é dar continuidade ao trabalho da maneira como foi
realizado nos anos de 2014 e 2015. Para isso, os temas das oficinas
propostas são divulgados com tempo hábil para os alunos da escola
lerem a proposta de cada uma e, assim, escolherem em qual delas irão
participar.

Oficinas na Escola Municipal Jardim Paraíso
A Escola Municipal de Educação Básica Jardim Paraíso, onde
também se desenvolve o Pibid, localiza-se em Sinop, no Bairro Jardim
Paraíso. Atende a aproximadamente 595 alunos entre os 6º e 9º Anos
do Ensino Fundamental. Esta escola desenvolve o Programa Mais
Educação, atendendo os alunos no contraturno, em período integral.
Além disso, participa do Programa Segundo Tempo e do Programa
Saúde na Escola - PSE.
A professora de Ciências que atua na escola, juntamente com o
auxílio dos bolsistas do Pibid, também desenvolveu oficinas. Os temas
das oficinas respeitam o planejamento bimestral seguindo a proposta curricular. A escola em questão não possui laboratório de Ciências,
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porém fornece material didático-pedagógico e materiais de papelaria,
ficando sob responsabilidade dos professores a aquisição de outros
materiais necessários.
Durante o ano de 2014, as oficinas foram ofertadas aos alunos
do nono do Ensino Fundamental, nos períodos matutino e vespertino.
As atividades se desenvolveram durante as aulas de Ciências, em sala de
aula, conforme horário, sendo necessárias duas aulas para cada oficina.
Os alunos foram organizados em forma de semicírculo, facilitando sua
visualização e participação em todos os momentos desta atividade. No
ano de 2015, a realização de oficinas não teve continuidade, pois a escola deixou de atender os nonos anos do Ensino Fundamental.

Descrição de oficinas desenvolvidas
Na sequência, é apresentada uma breve descrição das oficinas,
realizadas na Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra e na Escola Municipal de Educação Básica Jardim Paraíso, com relação ao público alvo, temas, conteúdos, metodologia, objetivos e avaliação. As oficinas descritas foram elaboradas por professores (supervisores do Pibid)
de ambas as escolas e alunos (bolsistas do Pibid) da UFMT – Câmpus
de Sinop, nos anos de 2014 e 2015.
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Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra
Oficina 1:
Público alvo: 1º Ano do Ensino Médio (mediante inscrições).
Tema: Aprendendo frações.
Conteúdos: frações.
Metodologia: Utilização de jogos para ensino e aprendizagem:
Frac-soma e dominó de frações.
Objetivos: Desenvolver significação sobre frações, sendo este
tema em que os alunos da escola demonstraram grande dificuldade de
compreensão em uma avaliação diagnóstica realizada na escola.
Avaliação: desenvolvimento de avaliação diagnóstica prévia e
posterior retomada da avaliação.

Oficina 2:
Público alvo: Nono ano do Ensino Fundamental e 1º a 3º
anos do Ensino Médio (mediante inscrições).
Tema: Destilação por arraste a vapor.
Conteúdos: propriedades das moléculas, moléculas orgânicas e
funções, utilização dos óleos essenciais (eucalipto e citronela), separação de misturas por destilação.
Metodologia: material didático sobre os conteúdos, experimentação com utilização dos aparatos necessários, que foram emprestados
pela Universidade.
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Objetivos: mostrar a importância dos óleos essenciais de eucalipto e citronela e demonstrar a técnica de destilação.
Avaliação: problematização inicial com coleta de informações
sobre o tema e posterior realização de pesquisa e atividades.

Escola Municipal de Educação Básica Jardim Paraíso:

Oficina 1:
Público alvo: Nonos anos do Ensino Fundamental.
Tema: Ácidos e Bases.
Conteúdos: caracterização das substâncias do cotidiano em
ácidas ou básicas, preparo do extrato de repolho roxo como corante e
indicador para classificação de ácidos ou bases.
Metodologia: experimentação com amostras de substâncias do
dia a dia, com emprego de extrato de repolho roxo como indicador
para a identificação.
Objetivos: conhecer os ácidos e bases de nossa alimentação,
discutir sobre este caráter e a saúde e realizar experimentação sobre o
tema.
Avaliação: Resolução de exercícios.
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Oficina 2:
Público alvo: Nonos anos do Ensino Fundamental.
Tema: Separação de misturas.
Conteúdos: tipos de misturas (homogênea e heterogênea),
métodos de separações, propriedades físico-químicas das substâncias,
ligações intermoleculares.
Metodologia: experimentação com amostras de substâncias
do dia a dia, com emprego de técnicas de separação com materiais de
fácil aquisição: filtros, colheres, copos, ímãs, entre outros.
Objetivos: conhecer quais as misturas do dia a dia, como são
separadas as misturas, conhecer as propriedades das substâncias e as
ligações intermoleculares.
Avaliação: Resolução de exercícios.

Avaliação sobre satisfação acerca do Ciclo de Oficinas na Escola
‘Pissinati’
Durante o desenvolvimento do II Ciclo de Oficinas, os organizadores aplicaram um questionário simples sobre a satisfação dos
alunos quanto às oficinas. A pesquisa ocorreu com todos os alunos
que participaram, foi realizada em sala de aula nos últimos dez minutos
das atividades. Analisando-se os resultados, participou das oficinas um
público que era composto de 71% do Ensino Médio e 29 % do Ensino
Fundamental, como mostra o gráfico 01:
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Gráfico 01 – Participação no II Ciclo de oficinas

Fonte: Dados dos autores

Os alunos atribuíram nota de 0 a 10 para as oficinas de que
participaram. Podemos observar, através do gráfico 02, que 61 % dos
alunos atribuíram nota 10 para as oficinas, e as demais são visíveis no
gráfico que segue:
Gráfico 02 – Notas atribuídas às oficinas

Fonte: Dados dos autores.
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Perguntou-se, também, se as oficinas atenderam às expectativas
dos participantes, obtendo-se os seguintes resultados: 86% responderam que atenderam às expectativas, 11% responderam que não e 3%
que mais ou menos (Gráfico 03).
Gráfico 03 – Expectativa quanto à realização das oficinas

Fonte: Dados dos autores

Conforme o gráfico 04, pode-se verificar que 90% dos alunos
adquiriam mais conhecimentos com as oficinas e superaram as expectativas, 8% acharam as oficinas legais e 2% deram outras respostas.
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Gráfico 04 – Expectativa dos alunos

Fonte: Dados dos autores

As oficinas contribuem para os alunos adquirirem conhecimento através de uma metodologia de ensino diferenciada, permitindo assim uma interação com outros colegas e profissionais. A maioria dos
alunos afirma que as oficinas superaram as expectativas e muito dos
alunos atribuíram nota máxima, ou seja, demonstraram uma boa aceitação.
O questionário sobre satisfação, que foi realizado em 2015, no
II Ciclo, mostrou que as oficinas têm gerado aceitação e que os alunos
mostram-se interessados pela proposta.

Considerações finais
As oficinas caracterizam-se como uma metodologia diferenciada e de grande relevância; entretanto, ainda são pouco desenvolvidas
nas escolas. Diante do modelo de currículo estabelecido, organizado
por disciplinas específicas e em horas-aula que, mesmo geminadas, não
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costumam passar de duas horas, trabalhar com oficinas permitiu desenvolver, no mínimo, quatro horas de trabalho e discussão sobre um
mesmo tema, com um grupo de alunos.
O Pibid tem permitido melhorias na formação inicial dos licenciandos em todo o Brasil, como é possível constatar em publicações recentes nos eventos na área da Educação, ou em buscas por artigos, teses e dissertações brasileiras. No Câmpus de Sinop da UFMT, o
Subprojeto Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática abrange um grande número de bolsistas das diferentes habilitações (Física,
Matemática e Química) e isso tem sido um fator positivo, pois integra
acadêmicos de habilitações distintas e promove trabalhos coletivos.
Trabalhar interdisciplinarmente é um grande desafio, mas os resultados
são positivos no sentido de que, à medida que professores e bolsistas de
iniciação à docência procuram atender às demandas observadas junto
aos estudantes, eles têm proposto oficinas que abordam assuntos que
transcendem as delimitações das disciplinas, constituindo-se tanto em
exercícios de prática pedagógica interdisciplinar como em experiência
de flexibilização e gestão curricular.
Com relação à experiência das Oficinas, a Escola Estadual
Olímpio João Pissinati Guerra pretende ampliar sua oferta para os próximos anos, com um maior número de participantes. A ação se mostrou motivadora para o ensino, aliando-se conhecimentos teóricos com
as práticas (jogos e experimentações). Outro fator positivo desta ação
é que professores e alunos da UFMT têm interagido de forma significativa com a Escola e a comunidade escolar em geral, tanto nos planejamentos quanto no desenvolvimento de oficinas. Conforme Teixeira
(2012), as oficinas têm caráter lúdico, permitem que a teoria e a prática estejam inseridas num único planejamento. Nesse aspecto, o ciclo
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de oficinas tem proporcionado aos bolsistas de iniciação à docência
o contato e a experiência com uma diversidade de abordagens metodológicas, tais como: envolvimento de observações diretas e pesquisa
de campo, realização de atividades de experimentação, aula expositiva,
palestra, atividade de leitura em grupo etc.
O Subprojeto Pibid Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática, em continuidade das ações previstas, juntamente com a Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra, está em fase de organização
do III Ciclo de Oficinas para o ano de 2016. Para tanto, estão previstos dois dias de oficinas, abrangendo todo o público escolar, a partir
de sexto ano do Ensino Fundamental. Isso se justifica em razão da
avaliação feita através de questionário aplicado a professores e alunos
participantes dos dois Ciclos de Oficinas anteriores, o qual sinalizou
aspectos positivos com relação ao trabalho desenvolvido. Para o ano
de 2016, a escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra está fazendo
uma chamada para as possíveis oficinas a serem desenvolvidas e, na Escola Municipal de Educação Básica Jardim Paraíso, pretende-se ampliar
a oferta de oficinas, sendo que algumas estão em fase de retomada de
planejamento.
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Pesquisa sobre o Pibid na Formação dos Licenciados em
Ciências e Matemática da UFMT/SINOP
Ivone de Oliveira Lopes
Patrícia Rosinke

O contexto da pesquisa
Este texto traz resultados de uma pesquisa desenvolvida entre o
grupo de licenciandos que participam do Pibid Subprojeto Interdisciplinar
da UFMT, o qual é desenvolvido no Câmpus de Sinop/MT. Participaram
desta pesquisa doze alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais
e Matemática. Esta pesquisa também vem contribuindo para a construção
de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de uma licencianda.
Segundo Garcia (1999), a formação de professores pode estar relacionada à educação ou preparação dos sujeitos para o exercício da profissão
docente. Também pode ser entendida como “processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa. Ainda, formação pode estar relacionada
com a instituição, ou estrutura organizacional que planifica e desenvolve as
atividades de formação” (GARCIA, 1999, p. 19).
De acordo com Nóvoa (1995, p. 25), “a formação de professores
tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento pessoal”. A formação
deve fornecer aos professores “os meios do pensamento autônomo e que
facilite as dinâmicas de autoformação participada”.
Ao contrário de visões simplistas sobre a formação de professores, a formação não se dá por acumulação, mas sobre a reflexão crítica da
prática juntamente com a permanente reflexão sobre a própria identidade
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pessoal (NÓVOA, 1995, p. 25). Dessa maneira, pode-se compreender a
formação como um processo sem fim, que não acaba ao término do um
curso inicial de formação de professores, mas que se mantém pela vivência
profissional e nas interações no âmbito escolar, no desenvolvimento de
projetos e durante os planejamentos, como formação continuada, incluindo-se cursos e pós-graduações.
Diante das compreensões sobre a formação inicial, oportunizadas
pelos estudos ocorridos no Subprojeto Interdisciplinar, a presente pesquisa buscou compreender de que forma os licenciandos vieram a conhecer
Iniciação à Docência (I. D.) e nela ingressar, bem como de que maneira as
ações vêm sendo desenvolvidas nas escolas parceiras e se estão ocorrendo
grandes desafios ou dificuldades na realização das atividades.

Percurso da Pesquisa
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se preocupa com os aspectos que não podem ser quantificados, centrando-se na concentração
e na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Para
Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
Para Cervo (2007, p. 53), “o questionário é a forma mais usada
para coletar dados, pois possibilita medir com mais exatidão o que se deseja”; neste caso, foi construído um questionário com perguntas abertas,
claras, que o informante respondeu livremente, isto é, sem a presença do
pesquisador.
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Uma amostra de 12 (doze) licenciandos participou da pesquisa; a
amostra é a parcela significativa da população ou do universo pesquisado,
geralmente aceita como representativa.
Para a coleta dos dados desejados, utilizou-se um questionário com
12 (doze) perguntas abertas, para uma amostra de 12 (doze) licenciados. As
questões iniciais eram opcionais e tratavam da identificação pessoal (Questão 1) e escolha pela habilitação no Curso (Questão 2).
A Questão 3 procurou compreender como o bolsista conheceu o
Pibid Verificou-se que os licenciados conheceram o projeto Pibid da seguinte forma: 50%, ou seja, 6 (seis) conheceram através dos Coordenadores; 34%, 4 (quatro licenciandos) obtiveram informação através dos alunos
(seus colegas) e 8% representando 1 (um dos licenciados), foi através de
um Seminário na capital Cuiabá – MT, e o outro 8% 1(um) não respondeu.
A quarta questão (Questão 4) era referente às ações que o bolsista vem desenvolvendo no projeto. As respostas trouxeram algumas ações
(de acordo com as ações elencadas no Subprojeto Interdisciplinar Sinop),
dentre elas:
•

Ação 18: Desenvolver Regência compartilhada em atividades
interdisciplinares e/ou inovadoras, representando 50%, ou
seja, 6 (seis) licenciandos;

•

Ação 10: Planejamento e desenvolvimento de Oficinas Temáticas, representando 16,6%, ou seja, 2 (duas) licenciandas;

•

Ação 5: Monitoria para alunos com dificuldades visando à melhoria dos índices de avaliações, representando 33,3%, ou seja,
4 (quatro) licenciandos;
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•

Ação 3: Acompanhar o desempenho dos alunos, visando combater evasão e reprovação escolar, representando 50%, ou seja,
6 (seis) licenciandos;

•

Ação 23: Acompanhar a Gestão da Escola, representando
25%, ou seja, 3 (três) licenciandos;

•

Ação 6: Feira de Ciências, representando 25%, ou seja, 3 (três)
licenciandos.

As ações de número 5 a 12 eram referentes à atuação no projeto. A
representação dos participantes do questionário nas suas respostas foi feita
como segue: Lic. de Licenciando e seguido das letras do alfabeto de A a M,
ficando assim: Lic. A; Lic. B; Lic. C; Lic. D; Lic. E; Lic. F; Lic. G; Lic. H;
Lic. I; LIc. J; Lic. L; Lic. M. Em certos momentos, as respostas obtidas são
agrupadas pela proximidade de sentido, ou seja, pelo consenso e entendimento análogo. Dessa forma:
•

Tabela 2: Lic. F e Lic. H (Questão 6 – Quais as maiores dificuldades que você encontra para o desenvolvimento das ações
nas escolas?)

•

Tabela 4: Lic. A; Lic B; Lic. C; Lic. D; Lic. F; Lic. G e Lic I
(Questão 8 – Você considera que a sua participação no Pibid
reforça sua permanência no curso de licenciatura?)

•

Tabela 5: Lic. E e Lic. F (Questão 9 – A experiência adquirida
através do Pibid, que proporciona uma vivência no meio ambiente escolar, está sendo enriquecedora para sua futura profissão?).

Abaixo, segue o estudo das ações analisadas minuciosamente.
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Tabela 1 – Apresentação das respostas coletas pelos bolsistas do projeto
Pibid no Câmpus UFMT de Sinop/MT

Questão 5- De que forma as ações de projeto têm se mostrado importantes para sua formação enquanto professor?
Lic. A
O Pibid mostra na prática a profissão professor.
Lic. B
Lic. C

Lic. D

Lic. E

Lic. F

Lic. G
Lic. H
Lic. I

Lic. J

Através das experiências vivenciadas na escola.
Proporcionando experiências como docentes, e interagir
mais com os afazeres docentes.
Contato direto com a escola, diretores, coordenadores e
alunos; e a participação em eventos como: COCIN, SEMIEDU, SEMINÁRIO INTEGRADOR e outros.
Aprendizado e mais aprendizado, o Pibid ajudar em sala de
aula enquanto acadêmica, com os conteúdos, vivenciados
na prática em sala de aula.
A preocupação do professor de matemática com o grande
número de alunos na sala de aula aluna não alfabetizada
tem dificuldades na interpretação dos problemas e a grande
discrepância de conhecimento na sala de aula, numa mesma
turma.
O projeto faz vivenciar argumento na carreira docente, no
convivem com os alunos.
Essas experiências vivenciadas no Pibid têm um grande
peso na minha formação.
Conheci melhor a escola, a postura de permanecer em sala
de aula com professor, aprendeu que há diversas maneiras
para ensinar os alunos, cada um aprenderá de maneira diferente.
Com certeza, foi uma ação que mais trouxe benefícios
para a minha formação. Ver a realidade da sala de aula os
desafios enfrentados pelo professor em questão de ensinar
aprendizagem dos alunos.
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Lic. L
Lic. M

O projeto permite a inclusão do Acadêmico no ambiente
escolar.
A regência compartilhada com certeza, pois o convívio com
os alunos me trouxe confiança da turma.

Fonte: Dados dos autores.

Percebe-se, na tabela 1, que as ações têm demostrado a importância, para os licenciados, quanto a sua formação profissional. Para
eles, o Pibid é uma maneira de poder demonstrar na prática a profissão
docente, podendo vivenciar através de experiências a forma de como
aplicar em sala de aula seu conhecimento aprendizado.
Segundo Castela (2014), as ações se traduzem na intenção educativa de ampliar a capacidade do aluno diante da interação, de forma
crítica e ativa, com o meio físico e social. A interação junto com os
demais licenciados que trabalham com o subprojeto Pibid vem a contribuir no aprendizado e proporciona a relação aluno e professor; dessa
forma, possibilita um contato direto com o educando.
Segundo as respostas, os bolsistas do Pibid têm função de auxiliar os docentes em sala de aula e monitorias e isso contribui na aplicabilidade de seus conhecimentos; dessa forma, a participação ativa
permite enquanto licenciado melhores práticas educacionais.
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Tabela 2 – Apresentação das respostas coletas pelos bolsistas do projeto
Pibid no Câmpus UFMT de Sinop/MT
Questão 6- Quais as maiores dificuldades que você encontra para o desenvolvimento das ações nas escolas?
Muitas vezes são as discussões das atividades, são as maiores
Lic. A
dificuldades que encontro.
Lic. B
A falta de interação dos Pibidianos com a escola.
Não vejo nenhuma dificuldade, porém acho que o planejaLic. C
mento de aulas se torna mais complicado quando temos de
seguir de outro professor (regente).
Aceitação da direção da escola, alunos e outros professores.
Lic. D
Lic. E
Lic. F, Lic. H
Lic. G
Lic. I
Lic. J
Lic. L
Lic. M

Não. A escola com o Pibid só abriu porta para o meu conhecimento e assim me tornar um professor com mais conhecimentos práticos vivenciados.
Falta de espaço para desenvolver as atividades.
O tempo livre para auxiliar entre o Pibid e a faculdade.
Acredito que as ações do Pibid só terão bom desenvolvimento, onde há escola e bolsista empenhados. A falta de tempo
para sentar e planeja as atividades (supervisor e bolsista).
E resgatar o interesse do aluno pelos estudos que se limite
a menor da metade da turma, muitos não prestam atenção e
não veem que os estudos são importantes para a sua vida.
Falta de apoio de alguns professores da escola que não são
colaboradores com o Pibid.
O desentendimento com supervisores, pois os alunos sempre
foram super receptivos para novos e qualquer atividade feito
na escola.

Fonte: Dados dos autores

Na tabela 2, ao serem questionados sobre as dificuldades encontradas no desenvolvimento das ações nas escolas, os licenciandos
opinaram que, na maioria das vezes, as dificuldades encontradas estão
relacionadas com a falta de interação dos Pibidianos nas escolas. Essa
falta de interação é vista como falta de diálogo, tempo, horários e de-
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sencontros, provocando a falta de comunicação, além da falta de espaço apropriado, aspectos que condicionam os licenciandos na execução
das atividades e discussões do plano de ações desenvolvidas na escola.
Outras opiniões foram de não haver dificuldades no desenvolvimento das ações, pois para eles a escola com o projeto só abriu portas
para que os mesmos pudessem adquirir conhecimento com as experiências vividas. Isso significa que, para eles, o prazer de poder resgatar
o interesse dos alunos pelos estudos se torna gratificante, pois muitos
não conseguem admitir que esses estudos vêm ao encontro do ensino
e aprendizagem, haja vista que a formação inicial deve ser contemplada
em seu cotidiano.
Tabela 3 – Apresentação das respostas coletas pelos bolsistas do projeto
Pibid no Câmpus da UFMT de Sinop/MT
Questão 7- Você atribui importância ao Pibid no seu relacionamento com
colegas e professores? Por quê?
Lic. A
Sim, devido à convivência na escola com professores da escola,
mas nem sempre os colegas se encontram na escola.
Lic. B
Sim, pois conheci muitos colegas de outros semestre e professores.
Lic. C
Com certeza, a convivência que projeto proporciona nós relacionar melhor com o os professores e demais colegas.
Lic. D
Sim, a participação nas reuniões traz o contato com pessoas que
não era do convívio.
Sim, pois se eu não estivesse entrado no Pibid eu não estaria
Lic. E
aprendendo e nem me relacionando com esse mundo escolar.
O Pibid abre portas na escola auxiliando no relacionamento
Lic. F
entre colegas e professores.
Sim, com a convivência no Pibid você perde o medo de se coLic. G
municar, ajuda muito.
Lic. H
Sim, porque temos assuntos em comuns onde podemos debater
de forma saudável e criar soluções para problemas.
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Lic. I
Lic. J
Lic. L
Lic. M

Porque facilitou a comunicação em falar ao público.
Com certeza, o relacionamento com os colegas e professores,
através das ações desenvolvidas na escola com Pibid, através
das discussões e planejamentos.
Sim, pois projetos são desenvolvidos em grupo e isso permite
um maior e melhor aproximação entre si.
Branco (não respondeu)

Fonte: Dados dos autores

Na pergunta anterior, apesar de a grande maioria ressaltar a
falta de interação quanto ao desenvolvimento das ações do Pibid, os
licenciandos aqui, neste ato, afirmam ter boa convivência, e isso os leva
à busca do objetivo, que é desenvolver as ações do Pibid; sendo assim,
a comunicação é importante, e para o projeto, a interdisciplinaridade se
faz base da prática na educação inicial.
Nesse sentido, é possível estabelecer relações interdisciplinares,
e os projetos temáticos podem contribuir como uma estratégia facilitadora de interação, pois, a partir de um tema comum e de relevância
social, diferentes áreas de conhecimento e seus procedimentos específicos de abordagem dos saberes enfocados podem promover a troca de
conhecimento (CASTELA, 2014).
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Tabela 4 – Apresentação das respostas coletas pelos bolsistas do projeto
Pibid no Câmpus da UFMT de Sinop/MT
Questão 8- Você considera que sua participação no Pibid reforça sua permanência no curso de licenciatura?
Lic. A,
Lic. B,
Lic. C
Lic. D

Sim, o Pibid auxilia muito na minha permanência no curso de
licenciatura, não apenas pela bolsa que recebe, mas pelo conhecimento extra que o programa me oferece.

Lic. F
Lic. E

Lic. G, Lic. I
Lic. H
Lic. J
Lic. L
Lic. M

Com certeza, sem o conhecimento prático de sala de aula na
escola, não teria aprendido aqueles exercícios que eram a base
para meu curso.
Sim, quando conhecei o curso não tinha certeza se queria mesmo ser professor, mas a partir do momento que entrei no Pibid
tive certeza.
Sim, a experiência adquirida reforçou a minha convicção na
carreira docente.
Sim, com Pibid foi forma de adquirir experiência e conhecimento a quando ás prático pedagógico desenvolvido nas escolas.
Sim, pois tem a bolsa que ajuda nas despesas.
Sim, por meio do Pibid que me descobrir professora, pois até
então, o estágio me fez temer uma sala de aula.

Fonte: Dados dos autores
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Tabela 5 – Apresentação das respostas coletas pelos bolsistas do projeto
Pibid da UFMT no Câmpus de Sinop/MT
Questão 9- A experiência adquirida através do Pibid, que proporciona uma
vivência no meio ambiente escolar, está sendo enriquecedora para sua futura profissão?
Com certeza, a experiência através do Pibid está enriquecendo a
Lic. A
minha futura profissão.
Muito, pois tive a oportunidade de ler documentos escolares
Lic. B
e participar de ações que só ocorrem no estágio e com menos
intensidade.
Sim, pois o convívio dentro do âmbito escolar nos proporciona
Lic. C
um enriquecimento.
Sim, no âmbito de preparação, podendo observas os pontos
Lic. D
positivo e negativo para o desenvolvimento das nossas práticas
futuras.
Sim, e excelente experiência vivenciada no meio ambiente da
Lic. E,Lic. F
escola, pois observar e auxiliar nas dúvidas dos alunos nos leva
a crescer profissionalmente.
Sim, o Pibid nos faz viver realmente à docência tenho certeza
Lic. G
de que vou sair da faculdade preparada para crescer na minha
futura profissão.
Sim, vejo problema e vejo os mesmos serem solucionados. E
Lic. H
isso possibilitará que eu não cometa erros na minha atuação
como professora.
Sim, mas ainda não consegui compreender porque os professoLic. I
res da escola são tão fechados aos Pibid e até com o estagiário.
Com certeza, aprendi ter um bom relacionamento com os alunos, mas acima de tudo é por limites, para manter o respeito e
Lic. J
o controle da sala para poder realizar o trabalho. É importante
o planejamento das aulas se houver planejamento dificilmente a
aula será mais bem executada.
Com certeza, toda forma de aprendizagem é bem vida, pois
Lic. L
quanto mais experiência maior será o desenvolvimento em sala
de aula.
Lic. M
Sim

Fonte: Dados dos autores.
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Os licenciandos consideram a sua participação no projeto Pibid importante, pois este acarreta benefícios à sua vida acadêmica e à
prática da aprendizagem na formação inicial, contribuindo, dessa forma, para sua permanência no curso de licenciatura, pois ser docente é
aprender a fazer uso da didática diferenciada, e ainda, para sua aplicabilidade, faz saber que tem participação ativa financeiramente.
As repostas da tabela 5 foram unânimes, pois todos afirmaram
que as experiências adquiridas ao longo do projeto proporcionaram
uma vivência enriquecedora para sua futura profissão.
O Pibid tem revelado que a formação inicial de professores é
resultado de experiências que possibilitam o fortalecimento na formação de docentes, pela qual passam a responder às demandas do ensino
e de pesquisas futuras, haja vista que a formação de professores é um
alicerce futuro de nova escala educacional (CASTELA, 2014).
Foi através do projeto que os licenciandos tiveram a oportunidade de buscar a interação, trocar ideias, estudar e contemplar a aprendizagem, para poderem pôr em prática em sala de aula. Este convívio
traz pontos positivos e negativos, apesar de contribuir na tomada de
decisão quanto à futura profissão, e sabe-se que o educador deve estar
aberto a aprender e ensinar; logo, novas experiências vindas do projeto
Pibid contribuem positivamente para o processo.
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Tabela 6 – Apresentação das respostas coletas pelos bolsistas do projeto
Pibid no Câmpus da UFMT de Sinop/MT
Questão 10- O Pibid te ajudou a compreender melhor as disciplinas da
faculdade?
Lic. A
Lic. B
Lic. C
Lic. D
Lic. E

Lic. F
Lic. G
Lic. H

Lic. I
Lic. J

Lic. L
Lic. M

Sim, muitas disciplinas da faculdade, são levadas principalmente
para as monitorias nas escolas por meio do Pibid.
Sim, principalmente as disciplinas que trabalham a profissão
professor está presente na escola.
Não, porém ajuda dando experiência na prática sobre assuntos
que muitas vezes só eram tratados na teoria.
Não, falta trabalhar mais projetos voltados para nossas áreas de
formação.
Sim, o professor de trigonometria entrou em sala e foi explicar
o conteúdo que estava aprendendo enquanto acadêmica do
Pibid na escola. Eu estava entendendo o conteúdo isso porque
eu estou no Pibid se não eu não saberia.
Sim, nos ajudar a montar projetos experimentais, pensar como
ensinar algumas dúvidas relacionada à matemática básica, ensinou- nos sobre a interdisciplinaridade.
O Pibid ajuda, pois além de estudar conteúdo básico, nos faz
compreender a utilização de algumas disciplinas, como por
exemplos metodologia.
Sim, números funções eu aprendi mais devido ao fato de ter
que ensinar isso aos meus alunos de reforço do 1º ano. A responsabilidade de ensinar me inspirou a compreender melhor a
matéria.
Sim, pois tive que revê-las para explicar com clareza para os
alunos na monitoria e reforço. Após relembrar os conteúdos na
escola, possibilitou o meu desempenho na universidade.
Como estou cursando a minha área especifica, não há relação
entre o que estou aprendendo conteúdos na escola, mas muitas
coisas a gente volta a aprender de nove, depois de tanto tempo
longe da sala de aula e bom para o conhecimento pessoal.
Não
Sim

Fonte: Dados dos autores.
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A maioria dos licenciandos afirma que o Pibid ajuda a compreender melhor as disciplinas da faculdade, pois apresenta aquelas
disciplinas que são levadas para a monitoria nas escolas, facilitando o
aprendizado e o ensino; além disso, estudar o conteúdo básico faz com
que os licenciandos compreendam a disciplina como fator preponderante para sua futura profissão.
Para Castela (2014), existe uma perspectiva para a qual a superação da distância entre teoria/prática passa pelo estabelecimento de
relações colaborativas entre todos os envolvidos na formação de professores. Porém, para alguns licenciandos, a resposta foi negativa, pois,
em sua opinião, o projeto não trabalha com assuntos voltados para a
área de formação.
Tabela 7 – Apresentação das respostas coletas pelos bolsistas do projeto
Pibid no Câmpus UFMT de Sinop/MT
Questão 11- Após sua experiência no Pibid, como você vê a escola?
Lic. A
Lic. B
Lic. C
Lic. D
Lic. E

Vejo escola como um local onde existem vários problemas a
serem solucionados, mas como professor pode ajudar a formas
inúmeras de cidadão brasileiras de maneira direta.
Um ambiente de constante transformação e construção de conhecimento e que muitas vezes está a serviço dos interesses da
sociedade.
Como uma empresa, onde todos os setores contribuem direta
ou indiretamente para o bom andamento e desenvolvimento de
mais atividades.
Um lugar que precisa de reformulações nas leis, para que se
tenha uma educação de qualidade, onde o aluno ia para aprender tempos atrás.
A escola é a luta constante de pessoas professores e todos envolvidos, por um futuro melhor, mas eu me encantei com tudo
que fazem projetos leituras, feira de ciências.
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Lic. F
Lic. G

O Pibid auxilia a escola a repensar em nova metodologia, instigando para que o professor realize experimentos e jogos, prepare aulas interativas com os recursos que a escola oferece.
Antes do Pibid só tive experiências como aluno, com o Pibid
você vê que algumas coisas não são tão simples como se imagina.

Lic. H

Como um lugar de continuo aprendizado e de diversas possibilidades.

Lic. I

É um grupo de pessoas que estudam e trabalham para um
melhor desenvolvimento da educação.

Lic. J

Lic. L
Lic. M

As dificuldades e limitações, nem tudo que se planeja pode
ser realizado e muitas coisas impostos através de documentos
oficiais e quase impossível leves para sala de aula devida á estrutura de ensino proposta que se baseia em conteúdos e memorizações algo que não e recomendado, mas e desse jeito que o
professor tem que trabalhar.
O ambiente escolar após o Pibid se tornou menos desafiador,
pois todos têm poucos medos na primeira vez na escola com
alunos, adolescentes jovens.
Vejo a escola um lugar de transformação.

Fonte: Dados dos autores.

Nas respostas acima, os licenciados expressaram diferentes visões, já que observam a escola de maneira abrangente; para uns, a escola é vista como uma empresa, lugar onde se deve contemplar uma boa
gestão e interatividade de departamentos; para outros, a escola apresenta-se como um lugar problemático, ainda que lugar contínuo de aprendizado e onde se conquista o saber em aprender e ensinar.
A escola é um lugar de letramento e diz respeito às práticas
sociais de uso da escrita (entre elas a literária), realizadas com objetivos
específicos e em espaços específicos, o que equivale a dizer que os usos
da escrita (entre eles a leitura de textos literários) dependem dos lugares, dos objetivos e das culturas dos sujeitos que as realizam; nessa con-
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cepção, é preciso pôr em prática a leitura, linguagem e didática, como
sendo uns dos principais papéis da escola. Desse modo, só existe uma
forma de pôr em prática: aprendendo para ensinar (CASTELA, 2014).
Tabela 8 – Apresentação das respostas coletas pelos bolsistas do projeto
Pibid no Câmpus da UFMT de Sinop/MT
Questão 12- Quais foram suas motivações para ingressar no Pibid?
Lic. A

Vi no Pibid a oportunidade de vivenciar a escola mais de perto,
para melhora na minha futura profissão de docente.

Lic. B

Ter certeza de que a profissão professor era o que eu realmente
queria.

Lic. C

Pela bolsa, e oportunidade de participar de um projeto como
graduado, sabendo que isso conta para minha formação e para
continuidade meus estudos.

Lic D

Conhecer a escola, pela bolsa, tempo para estudar.

Lic. E

Eu afirmo o Pibid é uma necessidade para quem quer ser professor, eu só tenho aprendido.

Lic. F

Ingressei no Pibid motivada pelo seminário que participei em
Cuiabá, onde pude ver muitos trabalhos nas escolas realizados
pelos Pibidianos de todo o Câmpus da UFMT.

Lic. G

Aprender mais sobre a docência, e interagir mais, aprender
mais, e também pela bolsa.

Lic. H

Incialmente pelo lado financeiro, mas agora permaneço pela
experiência em sala de aula.

Lic. I

Conhecer melhor a escola, se aproximar dos alunos de hoje da
atualidade, que com certeza são bem diferentes da época em
que eu estudava.
O projeto nos dá a oportunidade, nos dedicamos também aos
nossos estudos pelo fato do mesmo não ser em período integral. Assim como poder nos auxiliar com bolsa mensal.

Lic. J
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Lic. L
Lic. M

Minha motivação foi a bolsa e o certificado.
O programa é um grande facilitador na vida dos estudantes e
claro me ajuda muito.

Fonte: Dados dos autores.

No Pibid aprendem-se formas diferenciadas de ensino e didáticas para a formação inicial e continuada; então, a visão da escola é
instigante para alguns, pois é um lugar onde se busca a transformação
diante da interatividade de diversas áreas de conhecimento.
Os motivos que levaram os licenciandos a ingressar no projeto
do Pibid são variados: estar no projeto, além de receber benefícios
e certificado, contempla a função de aprender didáticas para levar aos
alunos o conhecimento adquirido, bem como usufruir das ações contempladas com garantia de ser um bom educador na sua futura profissão.

Considerações finais
Por meio desse questionário, pode-se dizer que os bolsistas licenciandos estão tendo oportunidades únicas para sua formação profissional docente. Isso ocorre porque as ações têm permitido contato
e vivência escolar, o que torna possível o desenvolvimento da prática
pedagógica. Assim, questões como planejamento de aula, acompanhamento da gestão escolar e desenvolvimento de projetos com temas
socialmente importantes, fazem parte das ações experimentadas pelos
bolsistas, e que vêm a enriquecer sua formação docente, mesmo dian-
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te de todos os desafios e as dificuldades enfrentadas no ‘caminho’ da
formação inicial.
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Cultura de Bactérias
Hugo Jesus de Brito
Rosangela Gama Strutz
José Arruda Pereira
Márcia Cristina Pascotto

Apresentação
Essa é uma atividade prática que tem o intuito de demonstrar a
existência de bactérias em diversos lugares e seu crescimento em meio
de cultura, podendo ser visualizadas sem o auxílio de microscópio. Para
isto, sugere-se que o professor explique os conteúdos teóricos sobre
bactérias, suas características e formas de reprodução em sala de aula
e, posteriormente, leve os alunos para o laboratório de ciências para a
realização do experimento. Os estudantes farão o passo a passo do preparo do meio de cultura de bactérias até a coleta dos microrganismos
dos meios infectados. Assim, eles terão um melhor entendimento de
como se dão o crescimento e a reprodução das bactérias, até a formação de colônias visualizadas a olho desarmado. Este tipo de atividade
prática desperta nos estudantes habilidades de observação, bem como
os ajuda a sanar várias curiosidades que surgem durante a realização
do experimento, assim podendo o professor agregar vários conceitos
teóricos a esta prática.
Os materiais utilizados para essa prática são acessíveis, o que
não impossibilita a execução da atividade proposta.
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Percurso da Pesquisa
As bactérias medem cerca de 0,2 a 1,5 μm de comprimento e,
em média, são dez vezes menores do que uma célula eucarionte, o que
torna impossível sua visualização a olho desarmado. Portanto, para demonstrar aos estudantes a existência de bactérias no ambiente, pode-se
utilizar o meio de cultura, tornando possível a observação de colônias
de bactérias sem o auxílio de microscópio, já que nem sempre os laboratórios de Ciências das escolas têm microscópios ópticos capacitados
para a visualização destes microrganismos.
Os trabalhos de pesquisa em ensino mostram que os estudantes aprendem mais sobre ciência e desenvolvem melhor seus conhecimentos conceituais quando participam de investigações científicas,
semelhantes às feitas nos laboratórios de pesquisa (HODSON, 1992).
Essas investigações, quando propostas aos estudantes, tanto podem ser
resolvidas na forma de práticas de laboratório como de problemas por
meio do uso de lápis e papel.
Porém, é importante que uma atividade de investigação faça
sentido para o estudante, de modo que ele saiba o porquê de estar investigando o fenômeno que lhe é apresentado. Assim, é necessário que
nesse tipo de atividade o professor apresente um problema sobre o que
está sendo estudado. A colocação de uma questão ou problema aberto
como ponto de partida é ainda um aspecto fundamental para a criação
de um novo conhecimento (AZEVEDO, 2004).
Borges (2002) relata que as aulas práticas no ambiente de laboratório podem despertar curiosidade e, consequentemente, o interesse
do estudante, visto que a estrutura do mesmo pode facilitar, entre outros fatores, a observação de fenômenos estudados em aulas teóricas.
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O uso deste ambiente também é positivo quando as experiências em laboratório estão situadas em um contexto histórico-tecnológico, relacionadas com o aprendizado do conteúdo de forma que o conhecimento
empírico seja testado e argumentado, para enfim acontecer a construção de ideias. Além disso, nessas aulas, os estudantes têm a oportunidade de interagir com as montagens de instrumentos específicos com os
quais, normalmente, não têm contato em um ambiente com um caráter
mais informal do que o ambiente da sala de aula.
Portanto, é preciso que sejam realizadas diferentes atividades e
sempre acompanhadas de situações problematizadoras, questionadoras e de diálogo, envolvendo a resolução de problemas e levando a
introdução de conceitos para que os estudantes possam construir seu
conhecimento (CARVALHO et al., 1995).
As bactérias são o objeto dessa experiência; elas estão reunidas
no Reino Monera. O reino Monera é formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias (também chamadas arqueas), todos seres muito
simples, unicelulares e com célula procariótica (sem núcleo diferenciado). Esses seres microscópicos medem geralmente cerca de 0,2 a 1,5
μm (1µm = 0,001 mm).
As bactérias são encontradas em todos os ecossistemas da Terra, em qualquer tipo de meio: mar, águas continentais, solo, ar e, inclusive, no interior de muitos seres vivos, sendo de grande importância para
a saúde, o meio ambiente e a economia.
Dentre os principais benefícios realizados pelas bactérias, estão:
a decomposição de matéria orgânica morta, tanto de forma aeróbia
quanto anaeróbia; o uso em processos industriais, como os lactobacilos que são utilizados na indústria de laticínios; no ciclo do nitrogênio,
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fazendo com que o nitrogênio atmosférico possa ser utilizado pelas
plantas, e em Engenharia Genética e Biotecnologia, para a síntese de
várias substâncias, dentre elas a insulina e o hormônio de crescimento.
As bactérias também são causadoras de muitas doenças ao ser
humano, como a meningite, a tuberculose, a hanseníase, o botulismo, o
tétano, a cólera, a gonorreia, a disenteria e infecções cutâneas, respiratórias e urinárias, dentre outras.
As bactérias possuem um tipo particular de estrutura. Bactérias
são microrganismos unicelulares, procariontes, podendo viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. As
células bacterianas contêm os quatro componentes fundamentais de
qualquer célula: membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos e cromatina, no caso, uma molécula de DNA circular que constitui o único
cromossomo bacteriano.
Sobre a reprodução das bactérias, é mais comum a assexuada
por bipartição ou cissiparidade, na qual ocorre a duplicação do DNA
bacteriano e uma posterior divisão em duas células. As bactérias multiplicam-se muito rapidamente quando dispõem de condições ideais
de temperatura, umidade e nutrientes (em 20 minutos), formando as
colônias.
Quando não encontram os meios favoráveis à sua sobrevivência, algumas bactérias formam uma estrutura de resistência denominada endósporo. Essas estruturas são resistentes às altas temperaturas, à
falta d’água e a algumas substâncias químicas letais para muitos micro-organismos. Quando as condições ambientais voltam a ser favoráveis,
o endósporo se reidrata e a bactéria se reconstitui, reproduzindo-se
novamente.
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A realização da experiência
Para a realização desta atividade prática são necessários os seguintes materiais:
• Gelatina em pó incolor
• Açúcar
• Água
• Placas Petri (esterilizadas)
• Caneta esferográfica
• Etiquetas
• Hastes de algodão
• Luvas descartáveis
• Plástico filme
• Becker e bastão de vidro
• Máscaras descartáveis
Para a realização desta atividade prática no laboratório de ciências, recomenda-se que o professor peça aos alunos que se dividam em
grupos de no máximo cinco estudantes, com o objetivo de que todos
participem.
Primeiramente, os grupos deverão ser instruídos sobre como
preparar o meio de cultura, aconselhando-os a colocarem as luvas e
as máscaras descartáveis para que eles próprios não contaminem os
meios de culturas. Posteriormente, serão feitas, pelos alunos, as coletas
nos meios infectados por bactérias com a finalidade de contaminar os
meios de culturas para que, após alguns dias, eles possam observar e
discutir os resultados obtidos nas placas contaminadas.
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A) Preparação do meio cultura – Etapa 1
Para o preparo do meio de cultura, serão utilizados três envelopes de gelatina incolor, duas colheres (sopa) de açúcar e água mineral.
Essa quantidade é suficiente para o preparo de cinco placas Petri, devendo o professor adequar a quantidade que lhe for necessária.
Com o auxílio de um Becker, coloca-se a quantidade de água
indicada no envelope da gelatina, em quantidade proporcional aos três
envelopes, e adiciona-se a gelatina. Deixa-se descansar por cinco minutos, conforme se vê na Figura 1.
Figura 1 – Preparação do meio de cultura com gelatina incolor e água

Fonte: Dados dos autores

Enquanto isso, aquece-se em uma vasilha de alumínio uma
quantidade de água suficiente para colocar o Becker com a gelatina em
banho-maria, após o descanso de cinco minutos.
No banho-maria, adiciona-se ao Becker o açúcar e mistura-se
a solução com auxílio de um bastão de vidro (ou colher), até que fique
completamente homogênea, como se demonstra na Figura 2.

452

Figura 2 – Diluição do meio de cultura em banho-maria e adição do açúcar

Fonte: Dados dos autores

Em seguida, coloca-se a mistura nas placas Petri esterilizadas,
de forma que cubra somente o fundo e não as deixe completamente
cheias, como se vê na Figura 3. É importante manter as placas Petri
fechadas antes e após o meio de cultura ser adicionado a elas, devendo ser abertas somente no momento da contaminação. Se necessário,
levá-las ao freezer por cinco minutos para que o meio de cultura fique
consistente mais rapidamente.
Figura 3 – Preparo do meio de cultura nas placas Petri
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Os meios de culturas são preparações químicas que possuem
em sua formulação nutrientes necessários para que os microrganismos
possam se multiplicar, permitindo, entre outras funções, seu estudo e
análise. Entre os principais componentes de um meio de cultura estão
as fontes de carbono e energia (açúcares), de nitrogênio, fósforo e sais
minerais. Diversos outros componentes podem ser encontrados em
um meio específico para um determinado organismo (meio seletivo),
visando satisfazer as condições ideais para determinado teste. Alguns
destes componentes visam nutrir e incentivar apenas os microrganismos que serão objetos de estudo e, portanto, devem conter fatores de
crescimento específicos, como vitaminas e aminoácidos, dentre outros
nutrientes.
B) Coleta – Etapa 2
Para a coleta de micro-organismos serão utilizadas as hastes de
algodão, o plástico filme, a caneta esferográfica e as etiquetas, sempre
utilizando as máscaras e as luvas descartáveis.
Após o meio de cultura estar levemente endurecido ou com
consistência firme, o professor deve pedir para os estudantes contaminarem as hastes de algodão em diferentes ambientes. Cada haste deve
ser passada em um único local e cada grupo de estudante poderá ficar
responsável pela coleta em locais distintos, como: no chão, entre os
dentes, entre os dedos dos pés (de preferência depois de eles ficarem
por um bom tempo fechados dentro dos tênis), nas mãos (sem serem
previamente lavadas), nas axilas (sem usar desodorante), na pia da cozinha, em uma nota de dinheiro ou moeda, no chão onde as pessoas mais
passam (corredor, refeitório, sala de aula), na sola do calçado, na válvula
da descarga do banheiro, na torneira do banheiro e do bebedouro, na
Fonte: Dados dos autores
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maçaneta de portas, no teclado de computadores e tablets, nos celulares,
etc.
Em seguida, cada haste de algodão deve ser esfregada levemente em movimento de zigue-zague sobre o meio de cultura (na superfície, sem afundar a haste) para contaminá-lo, como se demonstra na
Figura 4.
Figura 4 – Coleta das amostras de bactérias com uma haste de algodão em
um celular e posterior contaminação do meio de cultura

Fonte: Dados dos autores

É importante salientar que cada haste deve contaminar o meio
de cultura de uma única placa Petri. Após a contaminação, tampa-se a
placa Petri, identificando-a com uma etiqueta e escrevendo, com caneta
esferográfica, o local onde foi coletada a amostra. Em seguida, envolve-se individualmente cada placa Petri com plástico filme, do modo
apresentado na Figura 5.
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Figura 5 – Isolamento da placa Petri com plástico filme e identificação da
amostra.

Fonte: Dados dos autores

Ressalta-se a importância de se tomar cuidado para não contaminar o meio de cultura de outras formas, como com o espirro, com
a saliva ao falar sobre as placas ou até mesmo colocando as mãos sem
luvas. Para isso, recomenda-se deixar as placas sempre tampadas até a
contaminação, abrindo-as somente no momento da contaminação e
tampando-as novamente e mantendo-as em ambiente arejado por um
período de três dias para o crescimento das colônias de bactérias.
Faz-se uma placa controle, apenas com o meio de cultura, tampando-a, identificando-a e envolvendo-a com plástico filme, como se
vê na Figura 6. A placa controle permite que se estabeleça um parâmetro de comparação com o grupo experimental.
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Figura 6 – Preparo e identificação da placa controle

Fonte: Dados dos autores

C) Observação dos meios contaminados – Etapa 3
Após os três dias da contaminação das placas, o professor deve
novamente levar os estudantes ao laboratório para que os mesmos vejam os meios de cultura contaminados e possam observar e discutir as
possíveis alterações. Provavelmente, as placas estarão infectadas por
várias colônias de bactérias, o que chamará muito a atenção dos estudantes (Fig. 7). A placa controle deverá estar sem bactérias, por não ter
sido contaminada.
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Figura 7 – Comparação dos resultados da placa controle (sem contaminação) com outras placas contaminadas em diferentes locais

Fonte: Dados dos autores

Em seguida, o professor poderá propor uma discussão, como
se observa na Figura 8, para que os estudantes analisem os resultados
observados e respondam: Em qual meio de cultura se desenvolveu o
maior número de colônias de bactérias? Por quê? Como dá para se
saber que ali tem bactérias, sem visualização por um microscópio? Por
que houve crescimento de bactérias nessas placas? Houve algum lugar que não teve presença de bactérias? O que aconteceu com a placa
controle? Qual a explicação? As bactérias podem transmitir doenças?
Quais as medidas para se evitar a presença dessas bactérias nesses locais? Com tantas bactérias à nossa volta e em contato conosco, por que
não ficamos constantemente doentes?
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Figura 8 – Escrita das perguntas na lousa e discussão com os estudantes
sobre os resultados obtidos

Fonte: Dados dos autores

Considerações finais
Com esta atividade, espera-se que os estudantes compreendam
que as bactérias, mesmo sendo invisíveis a olho desarmado, são seres
que habitam diferentes ambientes e locais e estão constantemente em
contato com os animais e seres humanos, podendo ser benéficas ou
não.
Por fim, enfatizamos que é possível, mesmo que desprovidos
de microscópios nos laboratórios de ciências das escolas de educação
básica, demonstrar aos estudantes que microrganismos como bactérias
existem e podem ser observados quando cultivados em meio de cultura, de forma acessível, rápida e barata, transformando uma aula teórica
e abstrata em uma aula prática e motivadora.

459

Referências
AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por investigação: problematizando as
atividades em sala de aula. In: CARVALHO, A. M. P. (Org.). Ensino de
Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, p. 19-33, 2004.
BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências.
Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 19, n. 3, p. 291-313,
2002.
CARVALHO, A. M. P.; GARRIDO, E.; CASTRO, R.S. El papel de las
actividades en la construcción del conocimento en classe. Investigación en
la Escuela, Sevilla, v. 25, p. 60-70, 1995.
HODSON, D. In search of a meaniful relationship: an exploration of
some issues relating to integratin in science and science education. International Journal of Science Education, v. 14, n. 5, p. 541-566, 1992.

460

Teste de Tipagem Sanguínea como Recurso Alternativo
para o Ensino de Genética Básica
Cristhiane Vasconcelos de Souza Rosa
Deimison Rodrigues Oliveira
Nubia Carla Moreira Borges
José Arruda Pereira
Márcia Cristina Pascotto

Introdução
Essa é uma atividade teórico-prática que foi proposta para introduzir o estudo de Genética básica. Para sua execução, sugere-se que
o professor trabalhe o conteúdo de forma diferenciada com os estudantes, ou seja, à medida que vai introduzindo os conceitos sobre os
tipos sanguíneos, vai montando os experimentos com a participação
dos estudantes. Dessa forma, ele pode explorar todos os conceitos,
definições e funções do sangue no corpo humano. A transmissão dos
conceitos teóricos, juntamente com a prática, facilita a compreensão da
Genética básica. Serão utilizados reagentes próprios para teste sanguíneo, adquiridos em laboratório de análises clínicas. É necessário que
o voluntário, para realizar o teste, seja maior de 18 anos. Por isso, os
voluntários para a realização do teste em sala de aula foram um bolsista
e um supervisor do Pibid/UFMT/CUA.
Percurso da Pesquisa
O objetivo desse trabalho foi montar uma aula prática para
mostrar aos estudantes como é feito um exame para determinar a
tipagem sanguínea. A partir do exame, buscou-se esclarecer suas dúvidas
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em relação à transfusão de sangue, mostrando quais tipos sanguíneos são
compatíveis e qual a importância de se conhecer o seu tipo sanguíneo.
A tipagem sanguínea está inserida no ensino de Biologia. O ensino de Biologia constitui um dos conteúdos do ensino médio que mais
requer a elaboração de material didático de apoio, já que emprega conceitos bastante abstratos e trabalha com aspectos microscópicos. Por isso, a
cada dia vemos os avanços e a importância desses conteúdos na ciência
moderna e no entendimento de processos cotidianos que estão ao nosso redor e, consequentemente, fazem parte do dia a dia dos estudantes
(ORLANDO et al., 2009).
As aulas práticas podem ajudar no processo de interação e no
desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir que os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como
desenvolver soluções para problemas complexos (LUNETTA, 1991).
Krasilchik (2008) afirma que, dentre as modalidades didáticas
existentes, tais como aulas expositivas, demonstrações, excursões, discussões, aulas práticas e projetos, como forma de vivenciar o método
científico, as aulas práticas e projetos são os mais adequados. Entre as
principais funções das aulas práticas, a autora cita: despertar e manter
o interesse dos estudantes, envolvê-los em investigações científicas, desenvolver a capacidade de resolver problemas, compreender conceitos
básicos e desenvolver habilidades.
As tipagens estão inseridas em sistemas. O sistema ABO, descoberto no início do século XX, é o mais importante sistema de tipagem
sanguínea e rege as transfusões de sangue até os dias atuais. Para entender
esse sistema, vejamos os conceitos de antígeno e anticorpo:
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Antígeno é uma substância constituída de proteína que, ao ser
introduzida em um organismo, é capaz de determinar a formação de
anticorpo. Já o anticorpo é uma proteína específica formada em um organismo devido à introdução de uma substância estranha (antígeno).
As reações químicas que ocorrem entre o antígeno e o respectivo
anticorpo são designadas por reações antígeno-anticorpo. Elas ocorrem
nos glóbulos vermelhos e são chamadas de aglutinação. O antígeno chama-se aglutinogênio e o anticorpo, aglutinina. Os aglutinogênios estão
presentes nas hemácias, enquanto as aglutininas localizam-se no plasma.
Para determinar o grupo sanguíneo de uma pessoa, colocam-se
duas gotas de sangue em lâminas e, em seguida, colocam-se sobre as
gotas de sangue os soros com aglutinina Anti-A e Anti-B. Ao se misturar
cada gota com seu respectivo soro, pode-se observar (ou não) a ocorrência de aglutinação das hemácias do sangue que está sendo analisado.
A ocorrência de aglutinação nas duas gotas de sangue indica
que o sangue em teste é do tipo AB (possui aglutinogênios “A” e “B”
que reagiram com as aglutininas Anti-A e Anti-B, respectivamente). Se
o sangue for tipo “A”, ocorrerá aglutinação apenas na gota em que foi
adicionado o soro Anti-A. Ao contrário, se for tipo “B”, a aglutinação
será visualizada na gota em que se adicionou o soro Anti-B. Caso não
ocorra aglutinação em nenhuma das soluções, o sangue analisado será do
tipo “O”, pois esse não possui aglutinogênios, tornando, assim, a reação
aglutinogênio-aglutinina impossível.
Além desses grupos sanguíneos há também o fator, trata-se de
um sistema de grupo sanguíneo independente do sistema ABO. O fator
Rh é composto por uma proteína especial encontrada nas hemácias da
maioria das pessoas. Atualmente, sabe-se que não se trata de apenas um
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fator, mas de um grupo de fatores, razão pela qual se costuma falar em
sistema Rh.
As pessoas que possuem esse fator são chamadas Rh positivo (Rh ) e as que não o possuem são chamadas Rh negativo (Rh-). De
modo simplificado, a herança do sistema Rh pode ser atribuída a um par
de alelos com relação de dominância completa. Os indivíduos Rh- são
homozigóticos recessivos e os indivíduos Rh+ podem ser heterozigotos
ou, então, homozigotos dominantes.
+

No sistema Rh não existe o anticorpo anti-Rh já pronto no plasma. Esse anticorpo só é produzido se uma pessoa Rh- receber sangue de
uma pessoa Rh+. A presença de fator Rh nas hemácias do doador estimula a produção de anticorpo anti-Rh no indivíduo receptor.
Assim, é importante considerar que as transfusões de sangue devem ser feitas de preferência entre pessoas do mesmo grupo sanguíneo
para que não ocorra problema de incompatibilidade. É muito importante
que o aglutinogênio presente nas hemácias (antígeno) do doador seja compatível com a aglutinina presente no plasma (anticorpo) do receptor. Caso
contrário, ocorrerá aglutinação das hemácias recebidas, causando sérios
problemas ao receptor, podendo até levá-lo à morte.
No caso do sistema ABO, por exemplo, se o doador tiver o aglutinogênio A, só poderá doar para um receptor que não tenha aglutinina
Anti-A no plasma, ou seja, indivíduos dos grupos A e AB. Se a doação
for feita para uma pessoa com sangue dos grupos B ou O, ocorrerá aglutinação, pois, nesse caso, há aglutinina Anti-A no plasma do receptor, que
provoca a aglutinação das hemácias recebidas.
O indivíduo do grupo O pode doar para qualquer outro grupo
sanguíneo, pois não possui no plasma nenhum dos dois aglutinogênios
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(Anti-A e Anti-B). Os indivíduos do grupo AB podem receber de qualquer
outro grupo sanguíneo, pois não possuem nenhuma das aglutininas no
plasma.
Em transfusões, além de analisar o sistema ABO, devemos analisar
também o sistema Rh. Assim, indivíduos Rh- podem doar sangue tanto
para negativos quanto para positivos.
Considerando também esse sistema, o indivíduo doador universal
é do tipo O- e o receptor universal é do tipo AB+.
Após as considerações a respeito das tipagens e fator RH, as atividades práticas foram realizadas. Para a realização da atividade prática, são
necessários os seguintes materiais:
•
•
•
•
•
•
•

Algodão
Agulhas hipodérmicas esterilizadas
Álcool 70%
Luvas cirúrgicas descartáveis
Lâminas de microscopia
Canudinhos plásticos
Reagentes: Anti A, Anti B e Anti “D” (para determinar o fator
Rh)
Para trabalhar melhor esta prática, sugere-se que os estudantes já
tenham assistido à aula teórica referente ao assunto, para facilitar a aprendizagem e permitir que todos fixem o conteúdo e que possam esclarecer
possíveis dúvidas ainda existentes.
Para iniciar o teste da tipagem sanguínea, é necessário que se limpe,
com álcool 70%, a superfície do dedo que será furado, no caso foi o dedo
médio. Em seguida, com uma agulha hipodérmica esterilizada, foi feito um
pequeno furo no dedo do doador voluntário, como se vê na Figura 1
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Figura
., 1 – Bolsista do Pibid/Biologia furando o dedo do doador de
sangue voluntário

Fonte: Dados dos autores

Após ter o dedo furado, foi pingada uma gota de sangue em
cada lâmina, como demonstrado na Figura 2.
Figura 2 – Doador voluntário pingando o sangue na superfície da
lâmina microscópica

Fonte: Dados dos autores.

Em seguida, foram colocados os reagentes sobre cada gota de
sangue, de acordo com a Figura 3.
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Figura 3 – Bolsista pingando o reagente do tipo A sobre o sangue
coletado e colocado sobre a superfície da lâmina

Fonte: Dados dos autores
Figura 4 – Bolsista pingando o reagente do tipo B sobre o sangue coletado e
colocado sobre a superfície da lâmina

Fonte: Dados dos autores

Após colocar o reagente, um a um na lâmina específica, foram
feitos, com canudinhos, movimentos circulares no líquido para que o
sangue se misturasse ao reagente e ocorresse a aglutinação, como se vê
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na Figura 4. Será o processo de aglutinação que definirá o tipo sanguíneo do voluntário.
Figura 4 – Estudantes mexendo o sangue com canudinhos para que
ocorra a reação de aglutinação no sangue colocado na lâmina

Fonte: Dados dos autores.

Ao terminar a realização do experimento e a explicação do conteúdo, sugere-se ao professor que aplique um questionário de fixação
de conteúdo (Anexo 1), como se vê na Figura 5.
Figura 5 – Estudantes do 3° ano do ensino médio respondendo o roteiro de
estudos proposto ao final do experimento
Fonte: Dados dos autores.

As dúvidas dos estudantes foram sanadas à medida que o conteúdo foi sendo exposto e o experimento sendo realizado. No final, no
momento de responder o questionário, não houve dúvidas, mostrando
que os estudantes conseguiram compreender o assunto.
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Espera-se que, com esta atividade desenvolvida, haja maior interesse dos estudantes pelo conteúdo e que estes consigam aprender
Genética básica.
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ANEXO 1 – ROTEIRO DE AULA PRÁTICA DE GENÉTICA

Roteiro de aula prática sobre sistema abo e fator RH
1. Complete o quadro abaixo
Doador
Receptor
OO+
A-

O-

O+

A-

A+

B-

469

B+

AB-

A+

A+
BB+
ABAB+

2. O que são aglutinogênios e aglutininas?
3. O que acontece se uma pessoa com sangue fator Rh- receber sangue
fator Rh+?
4. Qual o doador universal e qual o receptor universal? Explique.
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Coleta e Montagem de Caixa Entomológica, como Recurso Alternativo para o Estudo dos Insetos
Daniela Sifuentes Batista
Lucely Gomes Montalvão
Sarah Pereira Barros
Adriana da Silva Oliveira
Márcia Cristina Pascotto

Introdução
Esta atividade prática foi proposta para introduzir o estudo dos
insetos, de uma maneira diferenciada, aos estudantes do ensino fundamental. Para sua execução, sugere-se que os estudantes sejam levados
a campo, onde tenha ocorrência de insetos para que seja feita a coleta.
Para tanto, é necessário que o professor já tenha trabalhado com os
estudantes, em sala de aula, o tópico sobre os insetos.
É necessário que o docente passe algumas informações importantes sobre os procedimentos que serão realizados e as vestimentas adequadas, antes de levá-los a campo. Os estudantes devem vestir
roupas claras, blusa ou camisa de manga longa, calça comprida, tênis
confortável e usar chapéu ou boné, protetor solar e repelente. É importante que o professor conheça antes o local onde será realizada a coleta
e providencie água e lanche para todos.
Antes de iniciar a coleta, o professor deve explicar sobre os
principais métodos de coleta que serão utilizados e como usar os equipamentos, como o puçá. Deve-se ressaltar, ainda, o objetivo da coleta
e salientar que ela possui uma finalidade, ou seja, formar uma coleção
didática para estudo prático dos insetos.
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Os materiais utilizados para essa prática são de baixo custo e
geralmente de fácil acesso para os estudantes e/ou professor, não inviabilizando a execução da atividade proposta.

Percurso da Pesquisa
A Zoologia, muitas vezes, é trabalhada com os estudantes de
maneira superficial, apenas com aulas teóricas e com o auxílio do livro
didático, pelo qual os estudantes conhecem os animais somente por
meio de figuras. Sendo assim, muitos estudantes não têm contato com
os insetos e nem compreendem sua morfologia, o que será viabilizado
por meio da montagem da caixa entomológica. Dessa forma, esta atividade prática visa à coleta de insetos e à montagem da caixa entomológica pelos estudantes, que poderá compor o acervo didático da escola.
Com a caixa entomológica pronta, os estudantes poderão: (i) estudar
comparativamente a morfologia das diferentes ordens e famílias de insetos; (ii) identificar as ordens por meio de caracteres anatômicos e (iii)
buscar informações sobre a biologia, ecologia e comportamento dos
principais insetos coletados.
É preciso considerar que as aulas práticas são constantemente
mencionadas como recursos alternativos para a complementação do
livro didático, pois o estudante tem contato direto com o objeto de
estudo e pode se tornar ativo no processo de aprendizagem (SILVA;
PEIXOTO, 2003).
Aulas práticas são fundamentais na aprendizagem de Ciências,
uma vez que a boa formação dos estudantes depende de experiências
que ultrapassam o campo teórico e despertam neles a curiosidade e
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o interesse de investigação dos diferentes componentes da natureza
(BARBOSA et al., 1999).
O estudo dos insetos está incluso em diversas disciplinas presentes na matriz curricular do ensino fundamental, médio e de cursos
superiores. Inúmeras aulas práticas presentes em livros didáticos apresentam propostas que utilizam insetos como recurso metodológico. Há
várias razões para se estudarem os insetos, tais como: sua importância
ecológica e em cadeias alimentares, a riqueza de espécies e por afetar
positiva ou negativamente a sociedade em vários aspectos, seja como
pragas urbanas ou agrícolas (formigas, lagartas, baratas e pernilongos),
pelo uso dos produtos gerados (seda e mel) ou pela sua importância
ambiental (polinização, dispersão de sementes, controle populacional de outros invertebrados e reciclagem biológica) (BORROR; DELONG, 1988).
A utilização de insetos nas aulas de Ciências contribui para diminuir a repulsão que os estudantes têm associada a esses organismos,
já que eles são vistos apenas como seres nojentos e que causam doenças
(COSTA-NETO; PACHECO, 2004). Além disso, o professor também
pode abordar as doenças transmitidas pelos insetos à população e aos
animais silvestres, uma vez que muitos são vetores de diferentes espécies de protozoários, bactérias, vírus e vermes causadores de doenças.
Considerando a falta de material biológico para a realização de
aulas práticas na maioria das escolas da rede púbica de ensino no Brasil, o uso de coleções entomológicas no ensino de Ciências e Biologia,
além de se configurar em material de baixo custo, tem a potencialidade
de tornar as aulas mais atraentes e motivadoras (MATOS et al., 2009).
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Os insetos pertencem à classe Insecta (subfilo Hexapoda, filo
Arthropoda, reino Animalia), tendo como principais características: o
corpo dividido em três tagmas (cabeça, tórax e abdome); três pares de
pernas, cada um articulando-se com um segmento torácico; um par de
antenas; um par de olhos compostos e três ocelos ou olhos simples,
além de apêndices bucais. A maioria (subclasse Pterygota) possui um
ou dois pares de asas, sendo o único grupo, dentre os invertebrados,
capaz de voar. Constitui o grupo de seres vivos mais diversificado do
planeta, representando quase 60% de toda a diversidade conhecida
(RAFAEL; MARQUES, 2016).
Para a coleta e montagem da caixa entomológica, serão necessários
os seguintes materiais: álcool etílico 70%; alfinetes entomológicos e
alfinetes comuns; caixas de camisa; cola branca; estilete; placa de isopor tamanho 100x50x15 cm; pinças; redes entomológicas ou puçás;
recipiente de vidro com tampa; papel pardo; tesoura; TNT e naftalina.
O puçá consiste de um aro (aço inoxidável ou arame forte) preso a um cabo de madeira, que sustenta um saco de pano leve. Sua forma é a de um coador com fundo arredondado, tendo aproximadamente
40 cm de boca e 60 cm de profundidade. Pode ser confeccionado com
materiais de baixo custo, como um cabo de vassoura, um pedaço de
arame e TNT ou tecido de algodão. O cabo de vassoura será o local de
apoio para o manuseio do equipamento e a parte do coador será usada
para o estudante passar na vegetação e em outros locais, buscando os
insetos. Quando capturados insetos no puçá, o coletor deverá fechar a
parte de cima do coador com as mãos para evitar sua saída, como se
vê na Figura 1.
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Figura 1 – Bolsista do Pibid/Biologia explicando aos estudantes como é
realizada a coleta de insetos por meio do puçá

Fonte: Dados dos autores

Recomenda-se que, em campo, os estudantes sejam divididos
em grupos pouco numerosos e cada grupo receba um puçá para a coleta dos insetos. Inicialmente, faz-se necessária uma breve explicação,
conforme se observa na Figura 1, pelo professor, monitor ou bolsista
responsável, sobre como utilizar o puçá como coletar os insetos e os
principais locais onde se deve procurá-los, como indicado na Figura
2.Figura 2 – Estudantes do ensino fundamental realizando a coleta de insetos
com puçá, sob a supervisão de um bolsista do Pibid/Biologia

Fonte: Dados dos autores
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Ao coletar algum inseto, deve-se colocá-lo em um recipiente de
vidro contendo álcool etílico 70%. As borboletas e mariposas devem
ser mantidas em envelopes de papel, confeccionados pelos próprios estudantes, para não danificar suas escamas. Depois da coleta, o material
deverá ser armazenado até a etapa seguinte, que será a montagem da
caixa entomológica.
A caixa entomológica pode ser feita em qualquer lugar, até mesmo na sala de aula. Para melhor eficácia, sugere-se que o professor
divida os estudantes em grupos. Cada grupo necessitará de: uma caixa
de camisa, papel pardo, tesoura e cola branca para encapar a caixa; uma
placa de isopor cortada no tamanho da caixa de camisa; naftalina para
que não ocorra a perda dos insetos coletados (ela deve ser envolta em
TNT) e alfinetes para montagem dos insetos.
Inicialmente os estudantes devem encapar a caixa de camisa
com o papel pardo e cola branca. O isopor deve ser cortado e colocado
no fundo da caixa de camisa. Está pronta a caixa entomológica.
Posteriormente, os estudantes devem iniciar a montagem dos
insetos, com os alfinetes entomológicos e os comuns, conforme demonstrado nas Figuras 3 e 4.
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Figura 3 – Bolsista do Pibid /Biologia explicando aos estudantes como
montar os insetos coletados

Fonte: Dados dos autores
Figura 4 – Estudante realizando a montagem de insetos com alfinetes

Fonte: Dados dos autores.

Em fragmentos de isopor, cada estudante deve pegar um inseto
e iniciar sua montagem em postura mais próxima possível da natural,
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como se vê na Figura 5. Nesse momento, pode-se utilizar a internet
para buscar imagens dos insetos vivendo em seu hábitat natural.
natural

Figura 5 – Inseto montado com alfinetes, em postura mais próxima da

Fonte: Dados dos autores

A primeira etapa é fixar o inseto, em isopor, com o alfinete entomológico, na região do tórax, tomando-se o cuidado de não quebrar
nenhuma de suas partes, tais como antenas, asas e pernas. Após alfinetado e com o auxílio de pinça, o inseto deve ter suas pernas e antenas
esticadas com alfinetes comuns para que, quando seco, mantenha-se
em postura natural, como demonstrado na Figura 5. Dependendo do
inseto, pode-se abrir uma ou as duas asas. Quando esticar borboletas e
mariposas, estas devem ser montadas com as duas asas abertas, como
demonstrado na Figura 6.

478

Figura 6 – Borboletas montadas com asas abertas

Fonte: Dados dos autores

Após alfinetados e esticados, os insetos devem permanecer
nessa posição de três a cinco dias para que fiquem secos e endurecidos,
em local arejado e longe da luz solar. Somente após esse período é que
devem ser transferidos, um a um, para a caixa entomológica. Dependendo da quantidade coletada, uma sugestão é a montagem das caixas
entomológicas por ordens de insetos.
Enquanto aguarda a secagem dos insetos, o professor pode
trabalhar com os estudantes na identificação taxonômica dos itens coletados, pelo menos em nível de ordem. Para tanto, o professor pode
valer-se de livros específicos (e.g., BORROR; DELONG, 1988; BRUSCA; BRUSCA, 2007; RAFAEL; MARQUES, 2016). A identificação
taxonômica deve ser feita por meio de etiquetas, as quais poderão ser
confeccionadas em papel sulfite e com caneta ou no computador e
impressas.
Decorrido o tempo de secagem dos insetos, deve-se retirar os
alfinetes comuns e deixar apenas o entomológico, com o qual deverá
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ser fixado no isopor da caixa entomológica, como demonstrado na Figura 7.
Figura 7 – Insetos alfinetados com alfinetes entomológicos

Fonte: Dados dos autores

Organiza-se um a um, separando-os por ordens. Após colocar
todos os insetos nas caixas entomológicas, coloca-se a etiqueta, que
deve ser colada de modo que dê para identificar quais insetos pertencem àquela ordem ou grupo taxonômico, como se vê na Figura 8. Para
finalizar, deve-se embrulhar a naftalina em TNT e colocá-la dentro da
caixa, para evitar que ocorra a infestação de fungos.
Figura 8 – Caixa entomológica finalizada e com identificação taxonômica em nível de ordem

Fonte: Dados dos autores
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Após o término do uso das caixas entomológicas pelo professor, as mesmas devem ser mantidas fechadas a fim de se evitar a entrada de insetos e fungos e a evaporação da naftalina, a qual deve ser
reposta periodicamente.

Considerações finais
Espera se que, com a montagem da caixa entomológica para
compor a coleção didática da escola, os estudantes tenham maior
contato com os insetos e possam aprender, de forma prática, mesmo
que estes não tenham a oportunidade de realizar uma aula em campo.
Como muitas escolas não possuem um laboratório para as aulas de
Ciências, as caixas entomológicas são ótimos recursos metodológicos,
pois são fáceis de se confeccionar, de baixo custo, podem ser levadas
para a sala de aula e são práticas para se guardar, requerendo apenas um
local arejado e sem umidade.
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