
C
ul

tu
ra

A
ca

dê
m

ic
a

Organizadores 

Laurence Duarte Colvara, José Brás Barreto de Oliveira

NÚCLEOS DE ENSINO DA UNESP
Artigos 2014

Volume 2

Metodologias de Ensino e a Apropriação 
de Conhecimento pelos Alunos



 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

Universidade Estadual Paulista

 Reitor Julio Cezar Durigan
 Vice-Reitora Marilza Vieira Cunha Rudge
  Pró-Reitor de Graduação Laurence Duarte Colvara
  Pró-Reitor de Pós-Graduação Eduardo Kokubun
 Pró-Reitora de Pesquisa Maria José Soares Mendes Giannini
 Pró-Reitora de Extensão Universitária Mariângela Spotti Lopes Fujita
  Pró-Reitor de Administração Carlos Antonio Gamero
 Secretária Geral Maria Dalva Silva Pagotto
 Chefe de Gabinete Roberval Daiton Vieira

 Pró-Reitor  Laurence Duarte Colvara
 Secretária  Joana Gabriela Vasconcelos Deconto
  Larissa Constantino Luque
 Assessoria  José Brás Barreto de Oliveira 
  Maria de Lourdes Spazziani
  Valéria Nobre Leal de Souza Oliva

 Técnica  Bambina Maria Migliori 
  Camila Gomes da Silva
  Gisleide Alves Anhesim Portes
  Ivonette de Mattos
  Maria Emília Araújo Gonçalves
  Renata Sampaio Alves de Souza
  Sergio Henrique Carregari
  Valéria Nagashima Artéa

  Projeto e Diagramação Estela Mletchol

equipe

©Pró-Reitoria de Graduação, Universidade Estadual Paulista, 2015.
Ficha catalográfica elaborada pelo Grupo de Informações Documentárias da Unesp

N964
Núcleos de Ensino da Unesp [recurso eletrônico] : artigos 2014 / organiza-

dores Laurence Duarte Colvara, José Brás Barreto de Oliveira – Dados eletrônicos 
(1 arquivo). – São Paulo : Cultura Acadêmica : Universidade Estadual Paulista, 
Pró-Reitoria de Graduação, 2015.

 Requisitos do sistema: Adobe Acrobat Reader.
 Modo de acesso: World Wide Web
 http://www.unesp.br/prograd

Conteúdo: v. 2. – Metodologias de Ensino e a Apropriação de Conhecimento 
pelos Alunos

 ISBN 978-85-7983-717-3

 1. Educação – Projetos. 2. Ensino – Metodologia. I. Colvara, Laurence Duarte.  
II. Oliveira, José Brás Barreto de. III. Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”. Pró-Reitoria de Graduação. 

   CDD 378.8161



 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

Conselho Editorial das publicações do Programa Núcleos de Ensino da Unesp:

Profa. Dra. Claudete de Souza Nogueira – Araraquara/FCL 

Prof. Dr. Antonio Carlos Barbosa da Silva – Assis/FCL

Profa. Dra. Thaís Cristina Rodrigues Tezani – Bauru/FC

Profa. Dra. Luciana Maria Lunardi Campos – Botucatu/IB

Profa. Dra. Hilda Maria Gonçalves da Silva – Franca/FCHS

Profa. Dra. Alice Assis – Guaratinguetá/FE

Prof. Dr. Hermes Adolfo de Aquino – Ilha Solteira/FE

Profa. Dra. Tatiana Noronha de Souza – Jaboticabal/FCAV

Profa. Dra. Luciana Aparecida de Araújo Penitente – Marília/FFC

Profa. Dra. Carla Cristina R. Gimenes de Sena – Ourinhos/Câmpus Experimental

Profa. Dra. Claudemira Azevedo Ito – Presidente Prudente/FCT

Profa. Dra. Laura Noemi Chaluh –Rio Claro/IB

Prof. Dr. Fábio Fernandes Villela – São José do Rio Preto/IBILCE

Prof. Dr. Agnaldo Valente Germano Silva – São Paulo/IA

Núcleos de Ensino da Unesp, coletânea de artigos 2014.

Volume 1 Processos de Ensino e de Aprendizagem dos Conteúdos Escolares

Volume 2 Metodologias de Ensino e a Apropriação de Conhecimento pelos Alunos

Volume 3 Políticas Públicas e Organização Escolar e Tecnologias da Informação e Comunicação

Volume 4 Os Processos de Interação na Escola e Educação Inclusiva

Volume 5 Formação de Professores e Trabalho Docente



4 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

APRESENTAÇÃO

A soberania e o desenvolvimento econômico, tecnológico e social de uma na-
ção são indissociáveis da capacidade de seus cidadãos de pensar, de compreen-
der desde as questões da vida cotidiana até as questões sociais e políticas, de se 
comunicar e se fazer entender. Assim, a Educação desempenha papel da mais 
alta relevância na construção e valorização da cidadania, e todos os programas, 
projetos e ações que contribuem para isto tem também destacado valor social.  
É neste âmbito que se insere o Programa Núcleos de Ensino da Unesp.

De um lado a Universidade, que tem como missão produzir, além de dissemi-
nar conhecimento e de outro a rede pública de ensino básico, que tem como mis-
são propiciar a educação principalmente às crianças e aos jovens, desenvolvem 
neste programa uma parceria extremamente salutar, uma vez que, ao mesmo 
tempo em que se promove na Educação ações com potencial de diferenciação 
qualitativa e de inovação, também se possibilita na Universidade um ambiente de 
ações práticas favorável à produção de conhecimento voltado à Educação, fe-
chando-se assim um círculo virtuoso.

A estrutura multicâmpus da Unesp proporciona oportunidade excepcional de 
interação com a Rede Pública, alcançando não só abrangência geográfica de todo 
o Estado de São Paulo, como também a diversidade de condições no Ensino Pú-
blico. Assim, por meio dos 52 cursos de graduação em licenciaturas distribuídos 
em 15 câmpus, a Unesp dedica mais de um terço de seu esforço acadêmico de 
ensino na Educação e os Núcleos de Ensino desempenham um papel importante 
nestas ações.

A parceria entre a Universidade e a rede pública de ensino ocorre sempre por 
meio de projetos previamente avaliados academicamente com foco no favoreci-
mento da formação dos licenciandos e contribuição significativa para o aperfei-
çoamento das escolas parceiras.

Neste volume estão organizados 26 artigos que abordam o tema “Metodo-
logias de Ensino e a Apropriação de Conhecimento pelos Alunos” resultado dos 
projetos desenvolvidos no Programa Núcleos de Ensino da Unesp no ano de 2014, 
que esperamos possam contribuir para a reflexão e a prática de todos os envolvi-
dos com a educação.

Pró-Reitoria de Graduação da Unesp
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1
BRiNCAR COm XADREZ: O JOGO COmO FERRAmENTA 
EDuCACiONAL

Carina Alexandra Rondini 

Bruna martins Veroni Palma
meire izidoro Santos

Faculdade de Ciências e Letras/Unesp/Assis

Resumo: O presente é resultado de uma pesquisa-ação com vistas a propagar novas possibi-
lidades no espaço da sala de aula, aliando aos materiais didáticos padronizados, atividades 
que têm por intuito resgatar a ludicidade no processo de construção de saberes com base 
nos pressupostos de Antunes (2012) e Guenther (2012). Por meio de jogos, filme e, outros 
elementos, procurou-se dinamizar conteúdos e explorar novos caminhos com crianças ma-
triculadas no terceiro ano do ensino fundamental. A pesquisa e intervenção foram realizadas 
em parceria com um estabelecimento escolar localizado em um município da região oeste do 
Estado de SP com aproximadamente 14 mil habitantes. Dentre as questões observadas, se 
destacam a adoção de brincadeiras e atividades que propiciaram aos educandos um estado 
de liberdade dentro do ambiente da sala de aula, na qual se configurou uma abertura para a 
expressão de ideias, movimentos e sentimentos. O relato de experiência apresentado aqui 
inclui um recorte de uma das diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo de 
2014, refletindo como se promoveu a construção gradual do conhecimento acerca do jogo  
de xadrez e nas influências positivas que são acarretadas na inclusão de recursos comple-
mentares na escola.

Palavras-chave: Jogo; xadrez; dinamização; sala de aula.

PARA iNiCiAR A CONVERSA

A escola tem um papel notável na vida das pessoas, pois tem por finalidade 
conduzi-las a uma formação que permita o acesso básico à escrita e aos números 
para que, a posteriori, os encaminhem ao mundo do trabalho. Mas, ela não se li-
mita a esta concepção somente, pois se configura no espaço escolar – além da 
instrução da matemática, língua portuguesa e ciências –, outras modalidades de 
conhecimento substanciais para a formação social e de valores morais, e que se 
dão pela relação com o outro neste ambiente (TOGNETTA, 2003).
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Neste quesito, imaginar as finalidades da educação para a infância requer, an-
tes de tudo, ousadia e inovação, pois se o modelo de atendimento que se apresen-
ta, se pauta apenas na busca por melhores resultados e rendimentos, calçados 
em processos avaliativos que visam números, controle e registros, no que reper-
cutirá qualitativamente na vida da criança?

A escola pode incutir formatos de pensamento padronizados de outrora, ou, 
ao contrário, pode optar por valorizar a autonomia e o empoderamento de seus 
educandos. O controle exacerbado, repleto de disciplina e cópia de conteúdos à 
pecha de um ensino formal está fadado a falhar, pois hoje, não é mais suficiente 
acumular e decorar conceitos.

O mundo atual exige pessoas dinâmicas, capazes de resolver problemas com 
soluções inovadoras e criativas (ANTUNES, 2012; DAUVERGNE, 2007). Logo, em 
prol de sua sobrevivência, é preciso enveredar por percursos mais desafiadores 
na escola, sendo flexibilizado neste espaço o ato de imaginar e criar continua-
mente (VIRGOLIM, 2012).

Para isso, os educadores são figuras centrais para alavancar tal mudança, pois 
são eles que promoverão a transformação do ambiente, viabilizando estratégias 
que impulsionarão o desenvolvimento do potencial de seus estudantes. Disponi-
bilizar elementos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, simultane-
amente à dinamização deste ambiente pelo uso de outras ferramentas para além 
do material ou apostilas, exige que este profissional seja “competente em perce-
ber que tipo de recursos e de instrumentos o aluno precisa receber” (ROCHA, 
2005, p. 45). 

O professor pode, então, utilizar-se de novos meios e adaptar seus conteúdos 
com a adição de elementos simples em sua aula, trazendo nova dinâmica para a 
sala de aula e outras vivências aos seus educandos. Uma das vias para a mudança 
pode ser explorada por meio da ludicidade e dos jogos (ANTUNES, 2013). 

Em quE OS JOGOS PODEm BENEFiCiAR A SALA DE AuLA? 

Quando nos questionamos acerca da importância do brincar na infância, cer-
tamente reconheceremos o seu papel central para o desenvolvimento motor, cog-
nitivo e psíquico da criança. Entretanto, convencer da sua importância no apren-
dizado e que pode ser usado como uma ferramenta rica dentro sala de aula nem 
sempre é um trabalho fácil (FORTUNA, 2000).
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Percebe-se ainda que existe uma resistência de alguns profissionais da área 
educacional, presos em uma oposição irreal entre o brincar e o aprender. Há sem-
pre o receio de que a brincadeira possa sobressair ao processo de ensino-apren-
dizagem e que seja improdutivo para o mesmo, colocando o jogo como uma prá-
tica voltada apenas à diversão/entretenimento e, por isso, refutável por ter um 
caráter inadequado para as expectativas da evolução e formação da criança na 
escola (FORTUNA, 2000).

Mas, contrariando essas ideias, Miranda (2002) aponta que o ambiente propor-
cionado pela brincadeira atua como um estímulo para a participação em sala de 
aula, favorecendo um maior interesse nesses estudantes, aliados ao prazer, entu-
siasmo e alegria. Quando associada aos jogos, promovem ainda a curiosidade, con-
centração e reflexão, levando as crianças se esforçarem para superar suas dificul-
dades, em um corrente processo de construção e reconstrução do conhecimento.

O brincar, facilitado por meio de objetos e jogos, poderá propiciar inúmeras 
experiências, que auxiliarão no desenvolvimento e aprendizado. É plausível en-
tão afirmar que o ambiente favorável, livre para expressões e impulsionador de 
novos possíveis, será alavancado pelo lúdico fomentado no elo entre dois sujei-
tos: educando e educador (ROCHA, 2003).

O profissional da área educacional poderá, então, descobrir no espaço da sala 
de aula um lugar para otimização de conteúdos e desenvolvimento de competên-
cias por meio desses recursos, pois

[...] o jogo e a atividade lúdica tem papel preparatório para o desenvolvimento do 
pensamento analítico, permanecendo ao longo da vida com o indivíduo. [...] o jogo é 
a primeira atividade em que a imaginação criativa surge, de início, orientada pela 
percepção, a memória sensorial e o pensamento visual, depois, mediada simbolica-
mente. (VIGOTSKI, 2014, p. 7)

Ademais, não se relaciona apenas à dimensão cognitiva, porque envolve a rela-
ção direta entre pessoas, promovendo o contato visual e a comunicação. Tais as-
pectos são relevantes para formação do educando, pois em seu cerne há conexões 
mais profundas, quando comparado à um brincar individualizado. Os jogos favore-
cem portanto, a interação, o trabalho em equipe e permite que os estudantes se 
conheçam de maneira mais agradável, enquanto desenvolvem o pensar, a capacida-
de crítica, a verbalização, estratégias de negociação e regras (ANTUNES, 2013).
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O jogo também não se limita a uma classe social ou desempenho escolar. Be-
neficia tanto aos estudantes com habilidades acima da média, como aqueles com 
dificuldades, atuando desde o exercício do que há de mais potente em cada um, 
até a superação de dificuldades (DAUVERGNE, 2007; VELOSO-SILVA, SÁ, 2012).

Em meio a infinidade de jogos, estes podem auxiliar o professor na aborda-
gem de assuntos, como por exemplo, da matemática, sem exaurir a vontade do 
estudante em lidar com novos conteúdos.

[...] o jogo ganha um espaço como ferramenta ideal para a aprendizagem, na medida 
em que propõe estímulo ao interesse do aluno, que [...] desenvolve níveis diferentes 
de sua experiência pessoal e social. O jogo ajuda-o a construir suas novas descober-
tas, desenvolve e enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento pedagó-
gico que leva ao professor a condição de condutor, estimulador e avaliador da apren-
dizagem. (ANTUNES, 2013, p. 36)

A brincadeira e os jogos, portanto, desmistificam a impossibilidade de coexis-
tência entre o brincar e a racionalidade, desde que sejam planejados e funda-
mentados solidamente, em uma prática diferencial e aberta para o novo. 

O JOGO DE XADREZ

Dentre os jogos que conhecemos, o xadrez tem grande prestigio e reconheci-
mento em todo o mundo, pois trata-se de um jogo muito antigo, carregado de 
história e cultura. Cercada de lendas, sua real origem é controversa, sendo atri-
buída a diversos povos antigos – como os egípcios, árabes e chineses – e em dife-
rentes períodos históricos (CASTRO, 1994). Contudo, a referência mais aceita 
para sua origem data do início século VII, na Índia, com um jogo chamado “chatu-
ranga”. Ancestral do xadrez que conhecemos, a “chaturanga” era um passatempo 
de governantes, jogado por quatro pessoas, cujas peças se baseavam na estrutura 
do exercito de seu país (CASTRO, 1994; GIUSTI, 2002).

Por meio das rotas comerciais e invasões, o jogo foi amplamente introduzido 
a outras culturas e civilizações, tornando-se conhecido em toda a Europa por 
volta do século XI. Jogado por grandes reis e figuras importantes, o xadrez, aos 
poucos, recebeu significativas modificações em suas regras, tornando-se cada 
vez mais dinâmico e ágil, ganhando a forma que hoje conhecemos (CASTRO, 
1994; GIUSTI, 2002).
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Atualmente, o xadrez é reconhecido não apenas por seu caráter lúdico, mas 
também por outras qualidades que podem ser desenvolvidas ao longo de sua 
prática, como a melhora do raciocínio lógico, concentração, motricidade e per-
cepção (DAUVERGNE, 2007; VELOSO-SILVA, SÁ, 2012; ARAÚJO, LEONE, MORO, 
MENUCHI, 2014).

Como aponta Castro (1994), não se trata de um jogo previsível, de azar ou de 
sorte. Ele é complexo, movimentado pelo raciocínio dos jogadores, que devem 
estar atentos às possibilidades de movimento de suas peças, preparados para 
prever as possíveis jogadas de seu adversário e prontos para tomar decisões.

Mesmo a capacidade criativa pode ser trabalhada durante uma partida, uma 
vez que pode ser exercitada enquanto se busca uma resolução eficiente para uma 
situação problema no tabuleiro. Soluções comuns são identificadas facilmente 
por ambos os jogadores, o que pode significar uma desvantagem para aquele que 
fizer uso desta. É preciso superar o conhecimento técnico, de padrões de ataque 
e defesa, para perceber as exceções presentes no que está estabelecido, e assim, 
ser capaz de elaborar jogadas de maneira criativa e inesperada, fazendo ligações 
entre os elementos do jogo de uma maneira não obvia e única (PEREIRA; PAVA-
NATI; PERASSI, 2011).

No contexto da sala de aula, o xadrez pode ser utilizado como um podero- 
so recurso pedagógico a disposição do professor. Enquanto instrumento lú- 
dico – didático, pode atuar como um “impulsionador das competências e habi-
lidades de forma interativa, envolvente, autônoma.” (VELOSO-SILVA; SÁ, 2012, 
p. 296). Contudo, é preciso que se reconheça o seu potencial no ensino e multi-
disciplinaridade.

O desconhecimento, e até mesmo a resistência de seu uso por parte de al-
guns educadores, recaí no que aponta Veloso-Silva e Sá (2012) como uma con-
sequência no processo de formação. Faltam discussões acerca da possibilidade 
de se usar o jogo atrelado às disciplinas, inviabilizando a esses profissionais 
um espaço para o debate e elaboração de estratégias. Assim, tais brechas po-
dem prejudicar a valorização do xadrez na escola, que acaba por ser encarado 
por alguns como um simples jogo, ensinado de forma tecnicista, desarticulado 
e empobrecido.

Entretanto, as crescentes pesquisas realizadas no meio escolar (MENESES, 
2012; VELOSO-SILVA, SÁ, 2012; FINATTI, FERRAZ, 2011) têm demonstrado como 
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é possível estabelecer relações entre o conteúdo das disciplinas e o que o xadrez 
pode oferecer. Na matemática, por exemplo, pode auxiliar no ensino da aritméti-
ca, geometria, análise combinatória e lógica. Na linguagem, é possível utilizar tex-
tos literários que tratem do tema e que façam uso de analogias entre a história e 
o jogo, motivando o jogador à leitura. Até mesmo na geografia o jogo pode ser 
eficiente, favorecendo a leitura de mapas e territórios por meio da movimenta-
ção das peças no tabuleiro.

Além do que, o atual contexto mundial – em detrimento das novas tecnolo-
gias, cada vez mais rápidas e transitórias – espera cada vez mais que os estudan-
tes sejam capazes de produzir boas respostas, de forma crítica e flexível, bem 
como estarem preparados para solucionarem problemas e se adaptarem aos no-
vos aparatos tecnológicos. Nessas condições, o xadrez é fonte de ensino, pois, 
segundo Dauvergne (2007), durante a partida, o jogador tenta encontrar o me-
lhor lance para aquele momento, calculando e avaliando as melhores movimen-
tações possíveis.

É importante ressaltar que pode existir mais de um «melhor movimento», assim 
como no mundo real, onde é possível encontrar mais do que uma melhor opção. Os 
jogadores têm de aprender a decidir, até mesmo quando a resposta é ambígua ou 
difícil. Tais habilidades do pensamento tornam-se constantemente mais valiosas 
para estudantes do ensino fundamental e médio confrontados com os novos proble-
mas cotidianos. Se forem para a universidade, será especialmente imperativo enten-
der como aplicar princípios amplos para avaliar situações novas de forma crítica, em 
vez de confiar na absorção de um grande numero de respostas. (p. 15)

Igualmente, pode colaborar para a transmissão de valores importantes para 
plano psicossocial, como a importância de planejar e avaliar as consequências de 
suas decisões ou, no contexto de uma derrota, aprender a respeitar o outro, as-
sim como entender que o erro não é algo ruim e tem muito a ensinar. Tais valores 
contribuem para a formação de um sujeito capaz de refletir suas ações (DAU-
VERGNE, 2007; VELOSO-SILVA, SÁ, 2012).

O xadrez então representa uma ferramenta potente que, se bem utilizada, 
pode auxiliar o professor a romper com modelos tradicionais de ensino, e passar 
a transmitir seus conteúdos de forma mais dinâmica e interessante, aliando o 
prazer à geração de conhecimentos (VELOSO-SILVA; SÁ, 2012).
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mETODOLOGiA

O presente trabalho traz um recorte de um projeto desenvolvido em uma  
escola pública da cidade de Maracaí – localizada no interior do estado de São 
Paulo –, com estudantes do terceiro ano do ensino fundamental durante o ano de 
2014. Tem por objetivo, entre outros, o uso de jogos e atividades desafiadoras e 
reflexivas, de forma a construir em conjunto com o professor regente, um am-
biente escolar que privilegie a expressão do potencial criativo dos estudantes, 
instigando a curiosidade e o pensamento crítico.

Trata-se de uma pesquisa-ação que envolve a professora regente, uma bolsis-
ta Prograd uma bolsista Proex e a coordenação vinculada à Unesp/Assis. Tem por 
finalidade unir a investigação à atividade/ação, de forma a romper com as lacu-
nas entre a teoria e a prática. “Uma das características desse tipo de pesquisa é 
que através dela procura intervir na prática de modo inovador já no decorrer do 
próprio processo de pesquisa e não apenas como possível consequência de uma 
recomendação na etapa final do projeto” (ENGEL, 2000, p. 182).

Trazemos aqui, o relato de experiência de uma atividade que estava prevista 
no material didático EMAI (Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental), que é utilizado de forma padrão nas escolas paulistas e que foi 
dinamizada pela equipe envolvida. Consta nesse material, a sugestão para usu-
fruir de jogos como damas e xadrez nas aulas para o ensino da matemática, po-
rém, sem qualquer especificação de execução.

Dessa forma, a equipe em conjunto com a professora regente, formalizou um 
método de trabalhar com esse conteúdo, elaborando então um planejamento 
para trazer o jogo como uma ferramenta rica e diferenciada, aliada às atividades 
relacionadas ao exercício do raciocínio lógico e outras competências, como a lin-
guagem e a produção de texto. Tomando como parâmetro as dificuldades de 
acesso ou entraves culturais observados, estruturou-se essas atividades de for-
ma a trabalhar gradativamente seus conteúdos com as crianças. 

Para tanto, foram executadas as seguintes etapas:

1) Levantamento dos conhecimentos prévios: Nesta etapa inicial, pro- 
pôs-se ouvir dos estudantes aquilo que conheciam acerca do jogo, pois, baseados 
em Vygotski (1991), consideramos que a criança tem saberes prévios adquiridos 
na sua vida, mesmo fora da escola, e que devem ser considerados. Dessa forma, 
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foi realizada uma conversa acerca do tema, no qual todas as crianças foram ques-
tionadas sobre o que conheciam sobre o jogo e o que achavam dele.

2) Pesquisa sobre o jogo e suas regras: Foi proposto aos estudantes que 
realizassem em suas casas uma pesquisa sobre o jogo e suas regras, com o intuito 
de proporcionar-lhes um primeiro contato com o tema e que iria os auxiliar nas 
demais etapas do projeto. Esta forma de busca pode proporcionar um conheci-
mento mais livre, seja por via de livros ou internet, e oferecer um lugar mais ativo 
ao sujeito na construção de seus saberes (ROSA; RODRIGUES; PUGLIA, 2010).

3) Montagem de cartazes: A partir da pesquisa anteriormente realizada, os 
estudantes foram separados em pequenos grupos de discussão, para que dividis-
sem saberes e ideias que absorveram de suas pesquisas e a partir disso, monta-
rem cartazes que auxiliariam no momento de jogar. Os cartazes foram propostos, 
pois apresentam uma forma diferente de se trabalhar um texto, e como um recur-
so para praticar também a leitura e escrita (FRADE, 2005). 

O uso do trabalho em grupo também tem destaque não só nesta atividade, 
mas em todo o projeto, pois, com base em Vigotsky (1991), atividades realizadas 
desta maneira oferecem vantagens que um ambiente individualizado não conse-
gue. A interação social, para este autor, é indispensável para a aquisição de co-
nhecimento, pois produz a troca de saberes e a apreensão deles, servindo como 
base para o desenvolvimento do aprendizado ainda latente. 

4) Apresentação do filme “Lances Inocentes” e conversa: Com o intuito 
de utilizar diferentes recursos e expandir a construção do conhecimento para 
além da sala de aula, nesta etapa foi exibido o filme “Lances Inocentes”, escolhido 
porque trás em sua história, a relação de uma criança com o jogo de xadrez. Uti-
lizamos este recurso pois tem um forte caráter ilustrativo, que permite apresen-
tar visualmente aquilo que até então, havia-se trabalhado por outros meios, as-
sim como ser motivador para o aprendizado (DIAS; ZAUPA, 2014).

Ademais, realizou-se após o filme uma conversa, com a finalidade de dar voz 
aos estudantes, para que expusessem aquilo que achavam de interessante, suas 
impressões, cenas que mais gostaram. Isso serve de estímulo para que o estudan-
te expresse o que pensa e suas emoções (SILVA, 2014), e exercite suas habilida-
des de comunicação e expressão (FONTANA, 2009), bem como dar um retorno 
para a equipe do que fora absorvido da atividade. 
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5) Vamos jogar!: Para a última etapa, os estudantes receberam os tabuleiros 
de xadrez, acompanhados de cronômetros, para jogarem em sala de aula, com o 
objetivo de não apenas colocarem em prática o que haviam desenvolvido e apren-
dido, mas de continuarem aprendendo a partir de suas interações (VYGOTSKI, 
1991), exercitando agora também sua capacidade lógica, perceptiva e de concen-
tração (DAUVERGNE, 2007; ARAÚJO, LEONE, MORO, MENUCHI, 2014). 

Foi realizada em grupos de 4 estudantes – e eventualmente alguns com 5, 
para atender a todos os presentes –, que deveriam se revezar de acordo com o 
fim das partidas, dividindo assim 4 tabuleiros e 4 cronômetros.

No geral, as atividades aconteceram durante os meses de junho e outubro, 
intercaladas com outros trabalhos do projeto. Ao todo, participaram dessas ativi-
dades 18 estudantes – sendo 11 do sexo masculino e 7 do feminino.

RELATO DE EXPERiÊNCiA

A experiência proporcionada ao longo das atividades, permitiu observar e a 
compreender situações interessantes dentro da sala de aula, enquanto uma abor-
dagem diferenciada. Cada uma delas será apresentada e discutida, separada em 
tópicos relacionados a cada etapa proposta.

1) Levantamento dos conhecimentos prévios

Esta atividade foi realizada em sala de aula, após uma atividade relacionada à 
outra parte deste projeto. As carteiras, então, estavam posicionadas em 2 fileiras, 
unidas em grupos horizontalmente, e que foram mantidas para essa conversa. 

Foi possível observar nessa etapa que a grande maioria dos estudantes (16 
estudantes), tinham pouco ou nenhum conhecimento acerca do jogo, em geral, 
relatando conhecer o tabuleiro – que é semelhante ao tabuleiro de damas, que 
este sim conheciam –, alguma peça do jogo, ou absolutamente nada.

Ocorre que, em muitas das escolas, principalmente de localidades mais peri-
féricas e, se tratando de um município com menos de 14 mil habitantes, nem 
sempre dispõem de determinadas ferramentas como jogos e outros elementos 
para complementar o processo de ensino-aprendizagem.

Apenas dois estudantes já conheciam o jogo, e que no decorrer das atividades, 
tornaram-se colaboradores para o ensino do xadrez na sala. Destaca-se aqui um 
desses estudantes, que fez um relato muito interessante sobre a sua experiência 
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com o jogo. Ele, que sempre foi muito participativo em todas as atividades pro-
postas, mostrou que além de conhecer muito bem as regras do jogo, as teve por 
um bom tempo penduradas em um cartaz de seu quarto, além de ter participado 
de várias competições de xadrez que realizava com seus familiares, também joga-
dores, surpreendendo para a equipe de pesquisa.

Isso reforça a importância desse espaço de conversa e troca no ambiente es-
colar, os quais se materializam por meio do encontro. Até então, nenhum mem-
bro da equipe de projeto sabia que na turma havia um estudante com tamanho 
conhecimento e dedicação sobre o jogo. Guenther (2012), afirma que alguns es-
tudantes nos impressionam ao relatar suas rotinas e interesses fora da escola e 
esses momentos permitem que as capacidades, que por vezes não são vistas nes-
se meio, possam emergir com mais liberdade. O professor pode então conhecer 
um pouco mais os seus estudantes, seus interesses e habilidades e posteriormen-
te utilizá-las para desenvolver de melhor maneira as capacidades de cada um.

2) Pesquisa sobre o jogo e suas regras

A execução dessa etapa sofreu alguns imprevistos, pois alguns estudantes ti-
veram dificuldade em concluí-la, relatando que não puderam acessar a Internet e 
não tiveram acesso a livros sobre o tema em suas casas. Diante destas dificulda-
des, houve a tentativa de utilizar o laboratório de informática da unidade escolar, 
mas esta também estava sem acesso a rede de Internet.

Assim, propõe-se que os estudantes que não conseguiram realizar suas pes-
quisas, se juntassem com aqueles que tinham realizado para que, juntos, desen-
volvessem a etapa 3, ainda fundamentadas nas teorias de Vygotski (1991), acerca 
dos benefícios das interações para o aprendizado. 

3) montagem de cartazes

No primeiro dia desta etapa havia poucos estudantes e, devido a este cenário 
optou-se por organizar apenas dois grupos, um com três estudantes composto 
por duas meninas e um menino e, o outro, com quatro meninos. 

Munidos de papel pardo e canetinhas, os integrantes de ambos os grupos con-
versaram entre si sobre o que pesquisaram e iniciaram a confecção dos cartazes. 

Para organizar o cartaz, solicitou-se para que eles dividissem com a caneta 
três partes de conteúdo para colocar as regras principais, jogadas que soubes-
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sem e função das peças do jogo de xadrez. Cada membro do grupo acrescentava 
o conhecimento que havia adquirido com sua pesquisa, e explicavam para os que 
tiveram problemas nessa etapa, dividindo conhecimentos entre os membros do 
grupo e possibilitando a discussão entre eles a respeito do jogo.

Para que nenhum estudante ficasse sem participar da elaboração do cartaz, 
essa atividade foi retomada na aula seguinte, solicitando-se aos que já tivessem 
participado na edição anterior que auxiliassem os que ainda não haviam feito a 
atividade para proporcionar a integração e divisão de saberes entre todos.

O espaço da sala de aula e a própria escola pode auxiliar neste movimento se 
adotar no seu cotidiano uma visão “Mais humildemente pedagógica, mais diálo-
go, mais liberdade para estudantes se expressarem, mais escuta e partilha dos 
significados atribuídos aos textos, mais ligação entre aquilo que se lê e aquilo 
que se vive, caminhos para uma leitura libertária e transformadora [...]” (SILVA, 
2000, p. 24).

Ao final da confecção dos cartazes, os expõe-se dentro da sala para que a tur-
ma do outro período também pudesse ver os frutos das pesquisas, tivesse infor-
mações novas transmitidas pela turma do terceiro ano, e, além disso, servissem 
que subsídios para uma futura consulta no momento do jogo. O uso do cartaz é 
eficiente em levar este tipo de informação, pois sua fácil visualização e acesso, 
permitem despertar o interesse pelo assunto divulgado (FRADE, 2005). 

4) Apresentação do filme “Lances inocentes” e conversa

Filme

No dia da exibição do filme dirigiu-se até a sala de vídeo, a qual possui colcho-
netes, que foram utilizados para que os estudantes se deitassem e se livrassem da 
habitual cadeira de sempre da sala de aula. Alguns preferiram ficar nas cadeiras 
mesmo, mas os que estavam nos colchões se sentiram à vontade e livres para fa-
zerem o que não é possível realizar quando se está sentado. As meninas se ajeita-
ram “nas pernas” das outras improvisando um travesseiro e, os meninos, para 
brincar com o pé do outro enquanto o filme enfrentava problemas técnicos que 
ocorreram no primeiro aparelho de DVD.

Neste clima, iniciou-se a apresentação do filme “Lances Inocentes” (Searching 
for Bobby Fischer, 1993). Este filme, baseado em fatos reais, retrata a história de 
Josh Waitzkin, um garoto de apenas sete anos que se interessou pelo jogo de xa-
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drez ao observar um grupo de homens numa praça, aprendendo jogadas apenas 
por meio da observação. Com acompanhamento de um professor em um clube de 
xadrez e de outro homem que conheceu na praça, Josh vai aprimorando suas téc-
nicas enquanto participa de campeonatos de xadrez. 

Durante as cenas do filme os estudantes puderam identificar tanto as pro-
gressões quanto os percalços e dificuldades enfrentadas pelo personagem diante 
de um novo aprendizado, se familiarizaram com o tabuleiro, função das peças e 
do xeque-mate e, puderam, ver pela primeira vez o cronômetro que marca o tem-
po dos movimentos de cada jogador, o qual chamou muito a atenção deles.

Como assistir a filmes que não tinha teor nenhum de desenho ou animação 
não era corriqueiro para os estudantes e somou-se o fato de que este tinha a du-
ração de quase duas horas, alguns conversaram bastante e um ou dois pareceram 
cochilar.

De inicio, pareceu, que não foi satisfatória a mostra do filme, que haviam assi-
milado muito pouco da história e da mensagem que o filme quer passar, mesmo 
fazendo intervalo durante o filme.

Conversa – os benefícios de uma peruca rosa

Após o filme, voltou-se à sala de aula para realizar a conversa. À medida que 
se perguntava sobre algumas cenas do filme que se lembravam, os estudantes 
ficaram quietos, de certa forma, receosos em responder, e provavelmente, com 
medo de se expressar e errar. 

Ao perceber-se que era necessário mudar o modo de trabalhar, mudaram-se 
as reações, e esse começo que parecia estar fadado ao fracasso foi substituído por 
euforia, com a inserção de um simples elemento que, inicialmente, não estava 
nos planos: uma peruca rosa. 

Foi realmente uma mudança repentina na sala. Apesar de simples, o elemento 
trouxe a abertura e a liberdade necessária, neste caso, para que muitas meninas, 
antes tímidas e retraídas fossem despertadas para falar sobre o filme. 

Na semana seguinte, planejou-se disponibilizar, com outros elementos, um 
espaço para quem não pode falar a respeito do filme, pois a peruca rosa chamou 
mais a atenção das meninas. Assim, confeccionou-se um pequeno teatro de fan-
toches, feito de maneira simples, com uma caixa de papelão recortada e retalho 
para a cortina. 
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Após a externalização da alegria de ver um teatro para fantoches disponível 
para seu uso, dispõe-se em duas carteiras o material e ofereceu-se espaço para 
organização de grupos de até seis pessoas para falar sobre o filme exibido na se-
mana anterior.

A novidade conduziu os educandos a formular uma pequena narrativa teatral 
e, no decorrer da atividade mudou-se a disposição das cadeiras para formar um 
“U” de modo a prestigiar a história de cada grupo envolvendo o filme “Lances 
Inocentes”. A inibição, neste caso também foi decrescendo à medida que os gru-
pos iam para atrás da cortina, sentindo-se mais seguros para se expressar e se 
disporem a falar, mesmo quando não tinham certeza de que aquilo que queriam 
nos dizer estava correto. 

A inclusão dos fantoches nas atividades, permitiu observar que esses mate-
riais são capazes de despertar o interesse nos estudantes e mudar o clima da sala 
de aula, sendo perceptível a mudança de comportamentos. Isto porque, o fanto-
che é uma figura libertadora dentro do contexto escolar, e por meio da sua repre-
sentação, o estudante pode superar o medo, a timidez e suas dificuldades de co-
municação (RODRIGUES, 2012).

Percebeu-se com esta simples ação que é possível mudar a dinâmica de um 
espaço pautado em regras e modelos já previamente esperados que uma institui-
ção tradicional escolar frequentemente impõe. O rompimento implica justamen-
te em adotar outras formas e práticas para lidar com um problema, e este foi sem 
dúvida, um aprendizado para nós, bolsistas, de valor inestimável.

Ademais, as narrativas compostas por alguns grupos em ambos os momentos 
– peruca e fantoche – mostraram que alguns deles captaram muito bem o filme e 
suas cenas, representando e relatando até mesmo detalhes mínimos, como por 
exemplo, uma das alunas, que descreveu muito bem uma cena, e inclusive, lem-
brou-se da peça de xadrez que o personagem pedira ao pai que movesse. Isso 
contrariou a primeira impressão de que o aproveitamento do filme não teria sido 
satisfatória. 

5) Vamos Jogar!

Na semana seguinte, iniciou-se a aplicação do xadrez em sala de aula. Foi per-
ceptível a ansiedade e expectativa de todos, pois antes de chegar o horário que 
realizava-se as atividades, eles insistentemente perguntavam se realmente iriam 
jogar xadrez naquele dia. 
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No momento de jogar, ofereceu-se um objeto que pareceu deixá-los ainda 
mais animados: o cronômetro de xadrez. Essa peça aparentemente simples tinha 
tomado um grande significado para aqueles estudantes, pois os aproximavam do 
clima que conheceram por meio do filme e do personagem de Josh Waitzkin. Con-
trariando novamente a primeira impressão impressões, o filme conseguiu atuar 
como um sensibilizador para o tema, estimulando o desejo de aprender desses 
estudantes (DIAS; ZAUPA, 2014), que ficaram encantados com o cenário seme-
lhante, ao filme, ali montado – e frequentemente resgatado por eles nos seus co-
mentários –, e empolgados ainda mais para a prática. 

Pode-se observar outras coisas muito interessantes nesse ambiente, como o 
clima de cooperação instaurado, em que os estudantes que sabiam mais sobre as 
regras do jogo ou haviam absorvido algumas delas com maior propriedade, aju-
davam os que ainda estavam com dificuldade para entendê-las, explicando como 
cada peça deveria se mover.

Também a equipe era chamada no inicio para ajudá-los, em especial, quando 
um dos jogadores errava e não percebia o seu erro, ou quando seu movimento 
era contestado pelo adversário ou pelos demais da mesa. Em momentos como 
esse, tentava-se fazer com que eles expusessem aquilo que entendiam da regra e 
o que tinham observado do jogo, de forma que todos presentes na mesa pudes-
sem opinar, se desejassem. Quando algum deles explicava de maneira correta, 
tentava-se compartilhar para os outros, e quando errados ou parcialmente erra-
dos, buscava-se sanar as suas dúvidas da melhor maneira possível, mas sempre 
pensando em primeiro ouvir aquilo que sabiam e reforçar aquilo que já haviam 
fixado de correto. 

Fontana (2002) ressalta que é importante que no contexto da sala de aula, o 
professor estimule seus estudantes a verbalizar e descrever aquilo que estão fa-
zendo, que expliquem como e porque chegaram a tais ideias, e a partir isso, fazer 
sugestões sobre aquilo que lhe foi apresentado. Dessa maneira, auxilia-se os es-
tudantes a desenvolver habilidades relacionadas à linguagem e cognição, a ad-
quirir confiança em suas habilidades de comunicação, “ao mesmo tempo em que 
ampliam seu conhecimento do modo como se comporta o mundo físico e das 
habilidades adequadas para lidar com esse mundo” (p. 57).

Assim, à medida que jogavam se apropriavam mais das regras e se tornavam 
mais independentes quanto a resolução desses conflitos, pois por vezes foi pos-
sível passar por suas mesas e ver que eles discutiam entre si os movimentos e 



BrINCAr COM xADrEz: O jOgO COMO FErrAMENtA EDUCACIONAL | 21

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

erros, até que todos estivessem de acordo. Também, o clima disperso em torno 
do jogo foi também sumindo, e se tornando mais concentrado, uma vez que eles 
perceberam que era preciso manter a atenção para ganhar.

Outra situação interessante também ocorreu quando um dos estudantes pediu 
para que uma de nós, bolsistas, jogássemos com ele. Nos primeiros movimentos, a 
bolsista pode ver que o menino estava deixando o seu rei, que é peça mais impor-
tante do jogo, vulnerável e tentou alertá-lo. Mesmo depois disso, o garoto parecia 
não entender o que foi dito e dessa forma, perdeu muito rapidamente o jogo, com 
poucas movimentações feitas. Ela então perguntou se ele havia entendido o que 
aconteceu e porque ele perdeu, explicou-o cada um dos seus movimentos e refor-
çou a importância de proteger a sua peça. Depois disso, o menino pediu para jogar 
novamente e dessa vez, surpreendeu. Passou a prestar atenção a seus movimen-
tos, a jogar mais devagar, dizia até frases como: “– ah, se eu mover essa peça aqui, 
você vai pegar o meu bispo, né? Vou mexer outra”, antecipando as jogadas. Mesmo 
com uma estratégia ainda muito rústica e perdendo muitas peças, o estudante 
chegou muito perto de ganhar e seguiu motivado a continuar tentando.

A situação acima descrita possibilita a reflexão acerca do erro, enquanto uma 
oportunidade de ensinar. Frequentemente no meio escolar, o erro é constatado 
no processo de avaliação e mantido apenas como uma verificação, não sendo de 
outra forma explorado. Há ainda uma forte concepção que o relaciona como fa-
lha, como negativo, como algo que precisa ser substituído, e que a escola tem di-
ficuldade de superar e usar em seu favor (VELOSO-SILVA, SÁ, 2012).

Sob o ponto de vista do xadrez, o erro no momento da aprendizagem tem, pelo 
contrário, uma função fundamental, pois “o envolvimento, a motivação e o apren-
dizado nesse jogo se concretizam justamente através do erro tanto do vencedor 
quanto do vencido” (VELOSO-SILVA, SÁ, 2012, p. 301). Assim, o erro utilizado 
como elemento de reflexão, como demonstrado na situação descrita, possibilitou 
uma ampliação no entendimento e resposta ao jogo, não só do estudante exempli-
ficado, mas de todos os outros envolvidos nesse processo. Nesse sentido, o jogo 
antecipa com eficiência algo que a escola ainda precisa aprender e se apropriar. 

APóS AS ATiViDADES PROGRAmADAS...

Por fim, constatou-se que houve um interesse permanente pelo jogo, pois o 
mesmo foi retomado outras vezes – muitas a pedido deles, após cumprir o crono-
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grama de atividades que se havia proposto no projeto. Tentou-se sempre não 
repetir a mesma atividade para que não fosse demasiado cansativo e entrasse em 
choque com o propósito de oferecer um ambiente enriquecido e diversificado, 
entretanto, o jogo os marcou, de forma que alguns prosseguiram desejando mais 
dele mesmo com a oferta de outros jogos.

E até mesmo um aluno que quase sempre estava envolvido em brincadeiras 
paralelas com os outros meninos demonstrou a vontade em aprender mais e, 
inclusive, nos convidava a jogar com ele e qualquer outro colega que estivesse 
disponível. Esta mudança de direcionamento de atenção de algo qualquer para 
uma ação que requer concentração e uso do raciocínio, sem que ninguém o obri-
gasse, foi recebido por nós como a confirmação de que é possível tornar o am-
biente da sala de aula como um lugar de ampliar saberes brincando.

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

Em busca de romper com os modelos de ensino tradicionais e fechados, que 
no contexto atual têm sido pouco instigantes, o presente projeto (ou pesquisa) o 
fez com o uso de jogos e outros recursos adicionais – nem sempre bem vistos ou 
aproveitados em sala de aula – propondo uma mudança no trabalho em sala. Em-
bora muitos elementos lúdicos não estejam presentes todas as escolas, principal-
mente as mais periféricas e, por este motivo também inseriu-se o teatro de fanto-
ches feito com material que para muitos poderia servir como lixo, mas foi capaz 
de despertar sorrisos e a imaginação dos estudantes.

O desafio que encontrado nesta jornada foi o de demonstrar que é possível o 
rompimento com a oposição entre o aprender e o brincar, lançando mão do lúdico 
como forma de motivar a curiosidade, o interesse e possibilitar o desenvolvimen-
to do potencial de cada estudante, em um ambiente agradável e menos enfadonho.

O recorte aqui apresentado exemplifica como o uso do jogo no contexto esco-
lar pode ser positivo para o aprendizado, colhendo frutos não apenas no sentido 
acadêmico, mas também para a formação social de cada estudante, que aprende 
por meio das jogadas, regras, e interações com seu adversário noções importan-
tes que permearão toda a sua vida. Os estudantes também puderam experimen-
tar o aprendizado de uma forma diferenciada, mais leve e prazerosa, e em conse-
quência disso, expressaram de maneira mais espontânea suas ideias, dificuldades 
e potencialidades.
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Outrossim as situações descritas nos levaram a refletir o processo ensino-
-aprendizagem, que foi frutífero não apenas para os estudantes e professora, mas 
também para os pesquisadores, pois construímos novos conhecimentos basea-
dos nas vivências em sala de aula. Pode-se desta forma, experienciar o trabalho 
multidisciplinar, em que as trocas permitiram compreender melhor o papel tanto 
do professor, como de um psicólogo no âmbito educacional, corroborando assim 
com a nossa formação profissional.
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2
A CONTAÇÃO DE HiSTóRiAS E SuAS RELAÇÕES COm O BRiNCAR 
DA CRiANÇA DE BAiXA-ViSÃO

Elizabeth Piemonte Constantino 
Thaís martins de mello Buhrer

Carla Alonso monteiro
Faculdade de Ciências e Letras/Unesp/Assis

Resumo: A contação de histórias tem se constituído numa importante ferramenta à forma-
ção do leitor, além de possibilitar o desenvolvimento da expressão lúdica e do imaginário 
infantil. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo geral identificar os sentidos 
atribuídos às histórias infantis e suas relações com as atividades do brincar de crianças de 
baixa-visão, entre 5 e 7 anos de idade, que frequentavam uma sala multifuncional de uma 
Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF). Mais especificamente, pretendeu-se veri-
ficar se a contação de histórias poderia contribuir para o enriquecimento das brincadeiras e 
para o desenvolvimento cognitivo das crianças. A pesquisa, definida como estudo de caso, 
fundamentou-se nos pressupostos da teoria histórico-cultural de Vygotsky e utilizou dois 
instrumentos para a coleta dos dados: a observação participante e as próprias sessões de 
contação de histórias, que aconteceram semanalmente, com duração de 20 a 40 minutos 
cada uma, seguidas de brincadeiras. As histórias foram selecionadas de acordo com a faixa 
etária e interesse das crianças. Os principais resultados indicaram que a contação de histó-
rias funcionou como um recurso valioso para incentivar a construção de novas brincadeiras 
e impulsionar o desenvolvimento da fala, linguagem, relações sociais e habilidades motoras 
das crianças envolvidas no estudo.

Palavras-chave: Contação de histórias; brincar; criança de baixa-visão.

BREVE HiSTóRiCO

A proposta de realizar um trabalho com a contação de histórias, como ferra-
menta mediadora do desenvolvimento de crianças com baixa-visão, teve origem 
numa experiência anterior realizada com crianças de primeiro ano do Ensino 
Fundamental (CONSTANTINO; MUNIZ E SOARES, 2011). Tal experiência revelou 
a riqueza da vivência narrativa no sentido de possibilitar o envolvimento da 
criança com diversas situações trazidas pela história. A partir do sentir, do pen-
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sar, do imaginar, do conversar, do contar e do recontar narrativas, do solucionar 
problemas, do exercer sua autonomia, do cooperar, etc., a criança vai construindo 
significado de si mesma e do mundo que a cerca.

A compreensão do momento do desenvolvimento em que a criança se encon-
tra, a fim de que se possa mediar a construção de novos conhecimentos e habili-
dades, é de fundamental importância para ajudá-la a superar as dificuldades pro-
vocadas pela deficiência visual. Como a visão é um sentido que capta grande 
parte das informações que recebemos do mundo externo, a criança com baixa-
-visão pode perder dados de extrema relevância para a sua formação integral. 
Neste sentido, a utilização de recursos que visem estimulá-la, associada a outros 
sentidos, poderia possibilitar o desenvolvimento de novas relações dessa criança 
com o meio. 

Dessa forma, em abril de 2013, deu-se início ao projeto: “A contação de histó-
rias e sua relação com o brincar da criança de baixa-visão” cujo objetivo geral foi 
identificar os sentidos atribuídos às histórias infantis e suas relações com as ati-
vidades do brincar de crianças de baixa-visão, que frequentavam uma sala multi-
funcional de uma escola municipal. Pretendeu-se também verificar se a contação 
de histórias poderia contribuir para o enriquecimento da brincadeira e desenvol-
vimento cognitivo das crianças.

A pesquisa, definida como estudo de caso, fundamentou-se nos pressupostos 
da teoria histórico-cultural de Vygotsky1 e utilizou para o seu desenvolvimento 
dois instrumentos para a coleta dos dados: a observação participante e as pró-
prias sessões de contação de histórias, que aconteceram semanalmente, com du-
ração de 20 a 40 minutos cada uma, seguidas de brincadeiras. As histórias foram 
selecionadas de acordo com a faixa etária e interesse das crianças.

No primeiro ano de desenvolvimento desse estudo foi possível trabalhar com 
três crianças e duas estagiárias bolsistas, já no segundo ano de execução o aten-
dimento passou para duas crianças e finalmente com apenas uma criança e uma 
estagiária bolsista, devido à disponibilidade de horários semanais tanto das 
crianças quanto da estagiária e ainda, pelo fato das crianças demandarem um 
atendimento cada vez mais individual. É importante ressaltar que em função do 

1 Adotamos neste trabalho a grafia “Vygotsky” para nos referirmos ao autor, mantendo em ca-
sos de referências e citações a grafia original. 
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atraso na concessão das bolsas em 2013 e também na compra e entrega dos ma-
teriais de consumo, as atividades propostas foram de certa maneira prejudi cadas, 
uma vez que nem todas puderam utilizar o material solicitado, havendo necessi-
dade de improvisar algumas histórias e brincadeiras.

Entretanto, mesmo assim, os dados preliminares obtidos, neste ano, indica-
ram que a contação de histórias e as brincadeiras foram fundamentais para pro-
duzir mudanças significativas no desenvolvimento e nas relações sociais das 
crianças de baixa-visão, o que motivou o pedido de prorrogação da bolsa para  
a continuidade do projeto em 2014. O relato, a seguir, sintetiza os dois anos de 
desenvolvimento do trabalho. 

DESENVOLVimENTO

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada uma sala multifuncional de 
uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), localizada no interior do 
Estado de São Paulo, que atendia crianças que apresentavam diferentes proble-
mas de visão, desde aquelas que possuíam capacidade visual reduzida, mas que 
com o auxílio de óculos ainda conseguiam identificar os objetos com maior faci-
lidade, até aquelas que já estavam em vias de perdê-la e apresentavam grande 
dificuldade para realizar as atividades. A sala funcionava em período contrário 
ao ensino regular, visando complementar as atividades desta. 

No presente estudo foram focalizadas três crianças de 5 a 7 anos de idade, 
duas do sexo masculino e uma do sexo feminino, que tinham respectivamente 
cinco (5) anos e sete (7) anos de idade, no início do projeto em 2013. De modo 
específico, uma apresentava baixa visão e estrabismo; uma tinha retinose pig-
mentar, com perda progressiva da visão e a outra catarata congênita.

Antes do início das sessões de contação foram realizadas visitas à escola e 
observação participante na sala multifuncional para o estabelecimento de víncu-
los das estagiárias com as crianças, visando aproximá-las dos alunos e colher 
informações a respeito do que e como eles desempenhavam as atividades no dia 
a dia da sala de aula, seus interesses e como eram suas relações com os colegas, 
professora e outros adultos. Tais informações, acrescidas de um levantamento 
sobre os tipos de histórias e brincadeiras próprias para cada idade, serviram de 
base para organização de um cronograma inicial, contendo a história para cada 
dia e a brincadeira relacionada ao tema central focalizado. Foram realizadas ses-
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sões semanais, nos dois anos de desenvolvimento do projeto, com duração de 20 
a 40 minutos cada uma. Por solicitação das crianças algumas histórias foram re-
petidas, alterando dessa forma o cronograma inicial. 

Em síntese, os dados colhidos pela observação participante indicaram que as 
três (3) crianças focalizadas neste estudo apresentavam, além das deficiências já 
indicadas, problemas motores e de fala, mas, que de certa forma, conseguiam 
realizar alguns jogos de montagem de madeira e de plástico, utilizando o auxílio 
de outros sentidos, como o tato e a audição. Entretanto, quando os jogos envol-
viam operações matemáticas e o uso do computador, pela sua própria condição, 
elas mostravam dificuldade para o uso do teclado e acompanhamento das fases 
do jogo, mesmo assim apresentavam certo interesse em executar essas ativida-
des. Apesar da acuidade visual reduzida as crianças eram capazes de realizar as 
atividades do cotidiano, tais como deslocar-se para tomar o lanche ou ir ao ba-
nheiro, sem maiores dificuldades. 

As relações com os colegas de sala, com a professora e outros adultos da esco-
la apresentavam alguns problemas, principalmente quando a rotina diária não 
era mantida, como exemplifica um episódio observado com uma criança durante 
atividade com blocos de montagem, que naquele dia estava sob a responsabili-
dade de uma professora substituta. Em dado momento da aula a criança passou 
a correr pela sala, falar palavrões, derrubar caixa de lápis de cor do armário e 
jogar pedaços de giz na lousa e em direção à professora, que imediatamente  
a levou para o pátio para que ela pudesse se distrair.

Na concepção de Vygotski, como apontam Constantino e Rossato (2014), a 
deficiência não está relacionada apenas ao comprometimento biológico, que age 
por si mesmo, mas também ao conjunto das relações que o indivíduo mantém 
com os outros e com a sociedade em função de determinada deficiência. Assim, 
para esse autor, a vida social da pessoa com deficiência pode estar diminuída, 
devido às limitações impostas pela deficiência, o que não significa que se deve 
subestimar a sua capacidade de aprender e se desenvolver. Ao contrário, não é a 
deficiência em si que define a vida de uma pessoa, mas sim as consequências 
sociais que a impedem de avançar. Portanto, independente da pessoa estar com 
deficiência ou não, o que importa é considerar as possibilidades dela se desen-
volver, mediante a mediação de novas linguagens e experiências. 

Os estudos de Vygotsky (1996) nos mostram a importância da mediação sim-
bólica para trabalhar com pessoas com deficiência visual, os quais apontam que 
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a deficiência pode ser compensada por meio da utilização da linguagem e da ver-
balização para superar as dificuldades de suas relações sociais. É pela linguagem 
oral que verbalizamos nossa percepção do mundo externo. 

Neste sentido, a contação de histórias poderia se constituir numa forma efi-
caz a ser utilizada pelas estagiárias bolsistas, para mediar as relações sociais com 
as crianças participantes do presente trabalho, com o objetivo de levá-las a cons-
truir novos significados, a partir das diversas situações trazidas pelas histórias. 

Após o estabelecimento dos vínculos com as mesmas, iniciaram-se as sessões 
de contação, seguidas de brincadeiras, que procuravam utilizar alguns elementos 
das histórias. O relato, a seguir, pode ilustrar a importância dessas atividades 
para desenvolver a linguagem e a imaginação das crianças que não enxergam ou 
tem pouca visão.

Partindo do conto de fada tradicional “Cinderela”, com ilustrações em relevo, 
as crianças confeccionaram cinco quadros feitos com papel sulfite e materiais em 
relevo, que retratavam cenários da história como: castelo, nuvem, casa, vestido e 
coroa. A brincadeira, desenvolvida após a contação, permitiu que as crianças  
reconstruíssem a história, apresentassem hipóteses e novas possibilidades de 
recontá-la, o que as levou a representar os papéis nela contidos, incluindo ele-
mentos novos para compor o conto original. 

Martins (2006) destaca que a brincadeira exerce influência decisiva sobre o 
desenvolvimento global da criança. Dessa forma, “ao brincar, ela aprende a ser  
e agir diante das coisas e das pessoas, pois é a partir das ações práticas realiza- 
das que os processos internos se estruturam, orientando outras ações práticas” 
(p. 39). Entretanto, prossegue a autora, a qualidade dessa atividade requer a me-
diação do adulto, que ao assumir um papel organizador possibilita a apropriação 
da cultura, ou seja, dos produtos materiais e simbólicos, acumulados ao longo da 
história social do homem. 

Nessa perspectiva, o brincar assume um papel fundamental na formação das 
funções psíquicas superiores, pois permite a construção de hipóteses, o estabele-
cimento de limites, a cooperação e o desempenho de papéis, mediante a desco-
berta das relações entre adultos, possibilitando o desenvolvimento das capacida-
des humanas de agir, pensar, imaginar e interagir com o mundo. Isto significa que 
nas interações de caráter lúdico, é possível visualizar o que Vygotsky conceituou 
como “zona do desenvolvimento proximal”. O brinquedo cria então uma zona de 
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desenvolvimento proximal, que oferece uma ampla estrutura básica para mu-
dança das necessidades e da consciência.

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não ama-
dureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, 
mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser 
chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de frutos do desen-
volvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o de-
senvolvimento mental prospectivamente. (VYGOTSKY, 1984, p. 61)

De acordo com a teoria histórico-cultural o brincar, enquanto atividade prin-
cipal da infância é o elemento mediante o qual a criança se relaciona com tudo 
que a cerca, ampliando suas experiências. Assim, para cada faixa etária há uma 
atividade principal por meio da qual a criança mais aprende e onde acontecem as 
principais mudanças psicológicas na personalidade infantil e no desenvolvimen-
to dos processos psíquicos que preparam o caminho de transição da criança para 
um novo e mais elaborado nível de desenvolvimento (LEONTIEV, 1978).

Para este último autor “a atividade principal é aquela na qual os processos 
psíquicos particulares tomam forma ou são reorganizados. Os processos infantis 
da imaginação ativa, por exemplo, são inicialmente moldados no brinquedo e os 
processos de pensamento abstrato nos estudos” (LEONTIEV, 2012, p. 64).

Outro exemplo de uma sessão de contação de história sobre o “O Mágico de 
Oz”, pode nos mostrar como ela (a história) pode atuar para ampliar as experiên-
cias da criança e assim ajudá-la a alcançar um novo nível de desenvolvimento. A 
partir da utilização de “dedoches” para representar os principais personagens da 
história: a Doroty, o espantalho, o leão e a bruxa, as crianças manifestaram inte-
resse em representar dois desses personagens, reproduzindo as falas dos mes-
mos e acrescentando outras falas diferentes das originais.

Enquanto na primeira infância a criança depende muito dos incentivos forne-
cidos pelos objetos externos e sua atividade encontra-se limitada pela condição 
situacional, não separando o campo do significado do campo da percepção visual 
do próprio objeto; na idade pré-escolar os objetos começam a perder sua força 
determinadora e a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, em vez de numa 
esfera visual externa. Ela vê um objeto, mas age de maneira diferente daquilo que 
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se vê. É a chamada brincadeira “faz-de-conta”, na qual ocorre uma separação en-
tre os campos do significado e da visão, separando pensamento do próprio obje-
to e a ação surge das ideias e não das coisas, como por exemplo, um pedaço de 
madeira se transforma num boneco e um cabo de vassoura num cavalo. Portanto, 
o brinquedo representa um estágio de transição em direção a esta mudança:  
separação entre pensamento e objeto. Acontece uma mudança na estrutura da 
percepção na relação da criança com a realidade, a razão objeto/significado se 
inverte para significado/objeto, na idade pré-escolar (VYGOTSKY, 1984). 

É necessário esclarecer que não é qualquer objeto que pode ser qualquer coi-
sa para a criança, uma vez que ela ainda não faz uso consciente dos símbolos da 
cultura. Ela lida com os significados como se fossem objetos (brinca com o cabo 
de vassoura pensando ser um cavalo). Ela vê mentalmente o objeto por trás da 
palavra. Neste caso, por se tratar de crianças com deficiência visual, embora elas 
estivessem na passagem da idade pré-escolar para a escolar, ainda apresentavam 
dificuldades para reconhecer os objetos, demorando mais para identificá-los ou 
mesmo não os reconhecendo por nunca terem tido contato com os mesmos, ne-
cessitando de ajuda para reconhecê-los.

O exemplo de uma sessão de contação da história “Adélia esquecida” que uti-
lizou um livro em braile com texturas em relevo e aromas ilustra essa situação. 
Durante a leitura as crianças deviam acompanhar as figuras com os dedos, a fim 
de identificar os objetos que elas representavam. Um das crianças, a mais nova 
de idade, não conseguiu identificar a maior parte dos objetos contidos na histó-
ria, tendo sido necessário a mediação da estagiária, no sentido de oferecer pistas 
para ajudá-lo a identificá-los, além do fato de que a mesma não tinha tido ne-
nhum contato com alguns dos objetos apresentados, e, portanto, não os conhecia.

Considerando que o homem não nasce pronto, mas se humaniza pelo contato 
social, o brinquedo representa um instrumento de apropriação dos objetos da 
cultura. A criança, ao se apropriar do objeto ou da ação, cria novas aptidões, for-
mando novas funções psíquicas, ou seja, o pensamento ou a memória são trans-
formados de funções primárias em funções especificamente humanas. A lingua-
gem, essencial à formação da consciência humana, tem o seu aparecimento a 
partir das relações sociais do indivíduo, mediadas pelos instrumentos e signos 
da cultura, relações essas que dão origem à atividade consciente do homem 
(BARROS, 2009).
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Vigotski (2008), ao enfatizar as origens sociais da linguagem e do pensamen-
to, nos propõe uma explicação baseada na perspectiva histórico-cultural de como 
esses sistemas se desenvolvem, ou seja, é mediante a interiorização do discurso 
exterior que a linguagem exerce influência sobre o fluxo do pensamento. No pe-
ríodo anterior à linguagem, a criança se apropria apenas do instrumento, ligan-
do-se diretamente a ele. É a linguagem que propicia a operação com significados 
de forma consciente, produzindo transformações no nível de desenvolvimento 
do indivíduo.

Portanto, para Vvgotsky, a cultura, a mediação e a atividade são fatores essenciais 
para o processo de humanização. O homem se humaniza pela apropriação das rela-
ções sociais por meio da atividade, de sorte que a cultura tem suma importância 
nesse processo. Assim, humanizar-se é desenvolver-se como homem social e históri-
co; a produção das potencialidades humanas resulta desse processo de humanização 
em que a força mediadora se torna propulsora. (CONSTANTINO; ALVES; BARROS E 
GOMES, 2014, p. 50-1)

CONSiDERAÇÕES FiNAiS 

Conhecer as potencialidades das pessoas com deficiência visual é de funda-
mental importância para a realização de um trabalho que colabore para o seu 
processo de aprendizado e humanização. Desse modo é necessário pensarmos 
em ações necessárias às mediações específicas para impulsionar o seu desenvol-
vimento, a fim de que elas possam superar as suas dificuldades. 

A partir do trabalho realizado pode-se perceber que a contação de histórias 
funcionou como um recurso valioso para impulsionar o desenvolvimento das 
crianças deste estudo. Nas brincadeiras, desenvolvidas após cada sessão de con-
to, foi possível observar que elas ampliaram seu repertório de comportamentos, 
apresentando progresso nas relações interpessoais, melhora na fala e coordena-
ção motora, além de contribuir, de forma geral, ao desenvolvimento da lingua-
gem, conforme depoimento da própria professora da sala multifuncional. 

A colaboração da professora e da escola para a execução do projeto, no início 
difícil, foi aos poucos se tornando mais efetiva, ao disponibilizar espaços, mate-
riais e oferecer informações fundamentais a respeito das características de desen-
volvimento das crianças, além de se colocarem à disposição para quaisquer es-
clarecimentos, caso fossem necessários. 
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A participação da escola exerce um papel fundamental na continuidade do 
processo de formação da criança. É preciso que os educadores sejam mediadores 
constantes, garantindo que as crianças tenham acesso aos livros de histórias e 
brincadeiras, incentivando-as a ler e inventar suas próprias histórias. 

É sabido que os “problemas dos sistemas escolares são velhos conhecidos de 
todos e podem incluir as condições da estrutura física, a organização, a hierarqui-
zação, o material didático, a disposição dos espaços, a prática pedagógica e o 
despreparo dos professores, entre outros” (CONSTANTINO; MUNIZ E SOARES, 
2011, p. 15). 

Entretanto, mesmo diante das precárias condições de trabalho do professor, 
principalmente quanto ao trabalho dirigido à pessoa com deficiência, a escola 
pode criar condições favoráveis às relações de ensino-aprendizagem. Neste sen-
tido, como aponta Chaves (2014, p. 132) por meio de “estratégias e recursos ade-
quados, podem-se levar as crianças a estágios cada vez mais avançados de apren-
dizagem e desenvolvimento”.

Para finalizar, acreditamos que o estudo conduzido, ao empregar as estraté-
gias de contação de histórias e brincadeiras, tenha contribuído para possibilitar 
às crianças o acesso a novos conhecimentos, permitindo-lhes que ao se apropriar 
dos mesmos possam ter desenvolvido capacidades e habilidades para lidar com 
algumas das situações que se lhes apresentam no cotidiano da sala de aula, da 
escola e da comunidade em que vivem. 

REFERÊNCiAS

BARROS, F. C. O. M. de. Cadê o brincar? Da educação infantil para o ensino fundamental. 
São Paulo: Cultura Acadêmica, Editora Unesp, 2009.

CHAVES, M. Formação contínua e práticas educativas: possibilidades humanizadoras.  
In: CAÇÃO, M. I.; MELLO, S. A.; SILVA, V. P. (Orgs.). Educação e desenvolvimento humano: 
contribuições da abordagem histórico-cultural para educação escolar. Jundiaí: Paco Edi-
torial, 2014. p. 119-39.

CONSTANTINO, E. P.; MUNIZ, L. P.; SOARES, P. T. O leitor infantil: tecendo a construção de 
sentidos. In: PINHO, S. Z. de; OLIVEIRA, J. B. B. de (Org.). Núcleos de ensino da Unesp. São 
Paulo: Cultura Acadêmica, Editora Unesp, 2011. v. 2, p. 7-17. 

CONSTANTINO, E. P.; ROSSATO, S. P. M. Educação especial: as interfaces da atividade do-
cente. In: LEONARDO, N. S. T.; LEAL, Z. F. de R. G.; FRANCO, A. de F. (Org.). O processo de 



A CONtAçãO DE hIStórIAS E SUAS rELAçõES COM O BrINCAr DA CrIANçA DE BAIxA-VISãO | 35

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

escolarização e a produção da queixa escolar: reflexões a partir de uma perspectiva críti-
ca em psicologia. Maringá: Eduem, 2014. v. 1, p. 151-73.

CONSTANTINO, E. P. et al. Teoria histórico-cultural: implicações para a psicologia.  
In: CONSTANTINO, E. P.; CARNEIRO, M. C.; VASCONCELOS, M. S. (Org.). Psicologia: refle-
xões sobre as relações sujeito-objeto. São Paulo: Cultura Acadêmica, Editora Unesp, 
2014. p. 39-53.

LEONTIEV, A. N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte, 1978.

_____. Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. In: VIGOTSKII, L. 
S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. Trad. Ma-
ria da Pena Villalobos. 12. ed. São Paulo: Ícone, 2012. p. 59-83.

MARTINS, L. M. A brincadeira de papéis e a formação da personalidade. In: ARCE, A.; 
DUARTE, N. (Org.). Brincadeira de papéis sociais na educação infantil: as contribuições de 
Vigotski, Leontiev e Elkonin. São Paulo: Xamã, 2006. p. 27-50.

VIGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 4. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008.

VIGOTSKII, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e aprendiza-
gem. Trad. Maria da Pena Villalobos. 12. ed. São Paulo: Ícone, 2012.

VYGOTSKY, L. S. Formação social de mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

_____. Obras escogidas. Madrid: Visor, 1996. t. IV.

CRONOGRAmA DAS SESSÕES DE OBSERVAÇÃO E CONTAÇÃO 

Data Encontro

04/06/2013 Observação Participante

06/06/2013 Observação Participante

20/06/2013 Observação Participante

21/06/2013 Observação Participante

27/06/2013 Observação Participante

28/06/2013 Observação Participante

06/08/2013 Observação Participante

08/08/2013 Observação Participante

15/08/2013 Observação Participante

(continua)
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Data Encontro

16/08/2013 Observação Participante

30/08/2013 Observação Participante

05/09/2013 Contação de história – Bichinhos da Fazenda

12/09/2013 Contação de história – A rainha das cores

19/09/2013 Contação de história– O Mágico de Oz

26/09/2013 Contação de história – Coleção o ato e o rato

03/10/2013 Contação de história – Cinderela

10/10/2013 Contação de história – Os três porquinhos

17/10/2013 Contação de história – Livro com fantoche e Livro em 3

24/10/2013 Contação de história – Livro com fantoche

29/10/2013 Contação de história – A verdadeira estória dos três porquinhos 

05/11/2013 Contação de história – Livro da Borboleta, desenho

12/11/2013 Contação de história – Adélia esquecida

19/11/2013 Contação de história – Coleção O gato e o rato

26/11/2013 Contação de história – O fogo do céu/ O pote de melado

03/12/2013 Contação de história – O Mágico de Oz

10/12/2013 Contação de história – O Barquinho

17/12/2013 Contação de história – O Mágico de Oz

27/03/2014 reunião com a professora e equipe gestora da escola

03/04/2014 Contação de história – Bichodário

17/04/2014 Contação de história – Livros em áudio

24/04/2014 Contação de história – Lendas e encantos dos quatro cantos do mundo

15/05/2014 Contação de história – Coleção O gato e o rato

22/05/2014 Contação de história– Coleção O gato e o rato

05/06/2014 Contação de história – Cinderela

07/08/2014 Contação de história – Animais da Fazenda

14/08/2014 Contação de uma história inventada pelas crianças

21/08/2014 Contação de história – Lendas e encantos dos quatro cantos do mundo 

04/09/2014 Contação de história – O fogo do céu

(continua)
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Data Encontro

11/09/2014 Contação de história – O pote de melado

18/09/2014 Contação de história – Substituída por jogo da memória

02/10/2014 Contação de história – Jiji, a joaninha

23/10/2014 Contação de história – Coleção O gato e o rato

06/11/2014 Contação de história – Bichodário

13/11/2014 Contação de história – Coleção O gato e o rato / Mímica

27/11/2014 Contação de história – Adélia Esquecida
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3
EXPERiÊNCiAS E REFLEXÕES ACERCA DO TRABALHO COm 
HiSTóRiAS Em quADRiNHOS NO ENSiNO DE HiSTóRiA

Ronaldo Cardoso Alves
Douglas Eiras Cervelin

Faculdade de Ciências e Letras/Unesp/Assis

Resumo: O presente artigo busca relatar a experiência oriunda do trabalho com as histórias 
em quadrinhos no ensino de História possibilitado pelo programa Núcleo de Ensino de His-
tória, partindo de uma abordagem teórico-metodológica abrangendo publicações acerca da 
didática de história e estudo da linguagem dos quadrinhos, sua utilização em sala de aula, 
suas possibilidades e as reflexões propiciadas pela execução do projeto em ambiente escolar.

Palavras-chave: Ensino de História; linguagens; história em quadrinhos.

iNTRODuÇÃO

É cada vez mais comum, na contemporaneidade, a recomendação da amplia-
ção dos instrumentos de trabalho do professor com os alunos em sala de aula 
pelos mais diversos agentes que se preocupam em discutir a educação brasileira, 
seja nas esferas públicas administrativas, seja com os especialistas em educação 
do âmbito acadêmico e nas próprias unidades escolares. Dentre as novas lingua-
gens aconselhadas para o trabalho em sala de aula estão presentes as Histórias 
em Quadrinhos (HQ’s) como um dos materiais capazes de contribuir para um 
melhor desenvolvimento da construção do conhecimento no contexto escolar: 

A data de 1996 é um marco importante para a trajetória de aceitação das histó-
rias em quadrinhos como ferramenta pedagógica no Brasil. Nesse ano ocorreu a pro-
mulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que, de certa 
forma, propunha um pacto entre este produto cultural midiático e a educação for-
mal. (VERGUEIRO; SANTOS, 2012, p. 82)

Como destacado por Barbosa (2009), é ressaltado o patamar atingido pelas 
produções em quadrinhos – destaque na indústria do entretenimento, com cada 
vez maior inserção na sociedade – e sua ascendente utilização no ambiente peda-
gógico, principalmente após as reformas curriculares de 1997 que resultaram 
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nos novos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). O autor destaca ainda que 
as histórias em quadrinhos devem funcionar como “facilitadoras” no processo de 
ensino e aprendizagem, além da possibilidade da linguagem transitar entre di-
versas disciplinas – apesar de sua utilização ser mais recorrente na disciplina de 
Língua Portuguesa. 

No ensino de História, o trabalho com a linguagem dos quadrinhos é reco-
mendado por permitir inúmeras possibilidades, como sua utilização como su-
porte teórico a algum tema previamente estabelecido e trabalhado ou como pró-
pria fonte, partindo da obra para o assunto, como destacado por Vilela (2009). 
Além disso, é comum também perceber como muitas vezes a recomendação do 
uso deste e demais materiais menos usuais no ambiente escolar tradicional tra-
zem consigo a possibilidade de despertar maior interesse por parte dos alunos 
na aula (consequentemente aumentando o alcance do conteúdo na turma e tor-
nando-o mais “concreto” e simpático para o grupo).

Nessa perspectiva, variadas questões são suscitadas acerca da possibilidade 
de trabalho com histórias em quadrinhos, tanto no tocante a compreender quais 
as melhores formas de sua utilização na sala de aula, como em perceber de quais 
maneiras ocorre a recepção dos alunos à utilização desta linguagem em sala de 
aula. Como forma de coletar informações a esse respeito foi elaborado o projeto 
intitulado “O uso das linguagens no ensino de história como meio de aprendiza-
gem: um desafio professor-pesquisador” pelo Prof. Dr. Ronaldo Cardoso Alves – 
vinculado ao Programa Núcleo de Ensino da Universidade Estadual Paulista “Jú-
lio de Mesquita Filho”, na Faculdade de Letras e Ciências de Assis – para 
desenvolver experiências de trabalho com tais materiais numa unidade escolar 
da rede pública de ensino do Estado de São Paulo.

O Programa Núcleo de Ensino da Unesp tem como objetivo promover experi-
ências que qualifiquem a relação entre a universidade e a escola básica de forma 
que licenciandos/futuros professores, possam atuar em escolas da rede básica 
pública paulista criando novas possibilidades de construção do conhecimento 
junto a estudantes e professores, bem como aprendendo com as experiências 
desses entes do espaço escolar.

DESENVOLVimENTO DO PROJETO 

A experiência narrada neste artigo foi desenvolvida numa escola pública da 
rede estadual de ensino do estado de São Paulo, localizada no município de Assis, 
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e teve como objetivo auxiliar a professora1 e a turma que acolheu o trabalho com 
História em Quadrinhos, a construir conhecimento histórico por meio desta lin-
guagem utilizada como fonte histórica. 

O repertório teórico-metodológico do projeto foi trabalhado em reuniões do 
LEPEDIH (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática da História) da 
Unesp/Assis que estimulou os bolsistas do Núcleo de Ensino a estudarem, por 
meio de textos teórico-metodológicos, diferentes possibilidades de trabalho com 
a diversidade tipológica documental no Ensino de História.

Como alicerce teórico o estudo valeu-se de obras referentes ao ensino de his-
tória em sala de aula, bem como de pesquisas que trabalham com a utilização de 
linguagens diversas como fontes históricas para construção do conhecimento 
histórico e, especificamente, com histórias em quadrinhos no cotidiano escolar. 

A obra Maus (Estados Unidos, 1973) de Art Spiegelman constituiu-se como 
central para o trabalho, tanto por seu conteúdo histórico, quanto por sua quali-
dade estética, numa narrativa que coordena imagem e escrita com maestria, tor-
nando o trabalho atrativo para diferentes gerações, dentre elas, a dos estudantes 
do ensino médio participantes da experiência. Além do uso da citada HQ, ocorreu 
o uso de recursos de mídia como computador e projetor. 

Entre as obras que compõem o corpus teórico do trabalho destacam-se os ar-
tigos “Histórias em Quadrinhos e Ensino de História: olhares e práticas” de Astro-
gildo Fernandes da Silva Júnior e Fabiana Conceição de Moura Gonçalves Rodri-
gues; “Histórias em quadrinhos no processo de aprendizado: da teoria à prática” 
de Waldomiro Vergueiro e Roberto Elísio Santos, e a obra “Como usar as histórias 
em quadrinhos na sala de aula” organizado por Waldomiro Vergueiro e Ângela 
Rama, além da tese de dissertação de mestrado de Marco Túlio Rodrigues Vilela, 
“A utilização dos quadrinhos no ensino de história: avanços, desafios e limites”.

A escola localiza-se numa das regiões periféricas do município de Assis. Com 
médio porte, atende não somente a população da região, mas também habitantes 
de bairros próximos. As atividades foram desenvolvidas junto a uma turma do 
terceiro ano do ensino médio, com auxílio essencial da professora da disciplina 
de História, que trabalha com turmas do ensino fundamental e médio. 

1 O trabalho foi desenvolvido com intensa colaboração da Profa. Ana Cláudia Girotto, que minis-
trava, àquela altura, aulas de História em várias turmas da escola, dentre elas, a sala do 3o. ano 
do Ensino Médio que acolheu o projeto.



ExPErIêNCIAS E rEFLExõES ACErCA DO trABALhO COM hIStórIAS EM qUADrINhOS NO ENSINO DE hIStórIA | 41

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

A partir de conversas com a docente, foi indicada a turma do terceiro ano do 
ensino médio para desenvolvimento do trabalho, cujas duas aulas semanais 
aconteciam todas as terças-feiras. A sala em questão não se diferencia da reali-
dade comum de outras escolas pertencentes a regiões periféricas dos municí-
pios, sendo frequente a presença de 10 a 15 alunos em média, embora fossem 21 
estudantes matriculados na turma. Cotidiano no qual as ausências são relativa-
mente constantes, em que os estudantes geralmente agem de forma dispersa, 
sobretudo porque muitos encontram-se cansados já nas primeiras aulas do pe-
ríodo da manhã (caso das aulas em que foi efetivada essa experiência). Convém 
salientar que boa parte dos integrantes desta turma de final do ensino médio já 
estava inserida, de alguma forma, no mercado profissional e também que vários 
estudantes tinham faixa etária acima do costumeiramente considerado ideal 
para o ano escolar em questão. 

O trabalho dividiu-se em duas partes. Num primeiro momento ocorreu a am-
bientação do bolsista à sala de aula, com o acompanhamento da dinâmica da tur-
ma na qual o projeto seria aplicado, bem como dos temas abordados em sala de 
aula pela professora. Posteriormente deu-se o processo de desenvolvimento do 
projeto utilizando as Histórias em Quadrinhos como fonte histórica de forma 
transversal ao conteúdo trabalhado. 

O período de observação foi essencial para nortear a forma com a qual o pro-
jeto seria desenvolvido posteriormente. A partir dele foi possível perceber carac-
terísticas importantes dos estudantes, como a “concorrência” entre escola e tra-
balho, suas perspectivas para o último ano de estudos na escola básica (e os 
passos seguintes), a forma de interação entre eles, a professora e a escola. Além 
disso, pôde-se compreender um pouco da visão que tinham da escola, dos profes-
sores e, especificamente, da disciplina de História. Nesse período também acon-
teceram os primeiros contatos com a turma, principalmente nos momentos em 
que o bolsista os auxiliava nas dúvidas que surgiam acerca do tema trabalhado 
pela professora, bem como com relação às atividades que deveriam fazer. 

Após o processo de observação das aulas, interação com os estudantes e con-
versas com a professora da sala, concluiu-se que o primeiro momento de traba-
lho com as histórias em quadrinhos aconteceria quando a turma começasse a 
estudar a temática da Segunda Guerra Mundial. Para trabalhar este assunto, foi 
selecionada a já citada obra “Maus”, não só por sua singularidade – caráter bio-
gráfico e narrativa histórica – mas também por sua oferta na sala de leitura da 
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própria escola. Nesse sentido, seu conteúdo contribuiu também para dar suporte 
teórico ao assunto trabalhado. Entretanto, a profundidade do trabalho deu-se 
com sua abordagem como fonte histórica, ou seja, com a discussão acerca de as-
pectos de sua historicidade. Vale ressaltar que a obra foi produzida por Art Spie-
gelman e publicada de forma dividida em revistas especializadas (duas partes, 
uma em 1986 e a outra em 1991). 

“Maus” originou-se das conversas do autor com seu pai, Vladek Spiegelman, 
judeu que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial sobrevivendo aos cam-
pos de concentração. Com uma narrativa dinamicamente construída com idas e 
vindas temporais, “Maus” retrata as histórias originadas das conversas entre pais 
e filhos a respeito das experiências da Guerra. Trata-se, portanto, de uma obra 
com forte conteúdo autobiográfico, que externa detalhes da conturbada relação 
do autor do livro com sua família, devido aos reflexos dos eventos da segunda 
guerra mundial ocorridos com seu pai. Fator que trouxe consequências impor-
tantes à vida de Art Spiegelman, tanto em sua criação familiar, quanto na trajetó-
ria da vida adulta. Importante mencionar que a singularidade de “Maus” se deu 
também quando da conquista do prêmio Pulitzer, premiação que lhe deu ainda 
maior relevância por ter sido a primeira produção em História em Quadrinhos a 
conseguir tal feito.

Na primeira intervenção com utilização da história em quadrinhos, a priori-
dade foi dialogar com os estudantes para verificar como os estudantes se relacio-
navam com esse tipo de linguagem. Eles liam HQs? Com qual periodicidade? 
Existem personagens ou tipos de HQs preferidos? 

Em seguida, a prioridade foi trabalhar aspectos da historicidade da obra, ten-
tando ressaltar a importância de saber quem era o autor, quando a produziu e 
publicou, além de suas motivações para realização deste trabalho, conforme des-
tacado por Vilela (2009). 

Para a consecução desse objetivo procurou-se usar, inicialmente, um exemplo 
que tratasse de algo do cotidiano, de uma situação corriqueira da escola. Nesse 
sentido, promoveu-se uma dinâmica, entre os estudantes, com a construção de 
uma situação fictícia: o processo de criação e difusão de um boato. Tomando por 
base um boato o desafio era investigar como seria possível detectar sua origem. 
Assim, perguntas surgiram em meio ao grupo de estudantes, tais como: quais as 
informações são necessárias para entender como se deu o boato?; quem o havia 
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criado?; quando o espalhou?; e quais foram os motivos para cometer tal ato?  
A dinâmica se revelou extremamente eficaz, pois estimulou uma rápida conexão 
com a necessidade de se fazer uma investigação prévia do objeto de trabalho: a 
História em Quadrinhos “Maus”. Em seguida, a partir de sugestão da professora, 
por meio de slides projetados em sala de aula, foram trabalhados conceitos bá- 
sicos para leitura e interpretação de quadrinhos, suas dimensões pictóricas e lin-
guísticas – elementos importantes para compreensão desse tipo de documento 
– tal como destacado por Vergueiro; Santos (2009). Para auxiliar o processo de 
familiarização da dupla linguagem dos quadrinhos, excluímos o texto e o balão 
de linguagem de uma tira com o fim de estimular a leitura dos alunos das ima-
gens em questão. 

O resultado foi proveitoso, pois pode-se perceber que os estudantes interpre-
taram os quadrinhos em voga de maneira coerente, presumindo o conteúdo tex-
tual (o qual foi-lhes revelado logo em seguida). Além disso, pode-se trabalhar 
estratégias de leitura e demais nuances características da linguagem trabalhada 
nas histórias em quadrinhos de forma geral e, especificamente, do próprio 
“Maus”, como onomatopeias e o conceito de antropomorfização, por exemplo. 

Nesse primeiro contato houve participação muito relevante dos alunos, que 
aparentaram interesse na apresentação realizada através do projetor e na expo-
sição oral dos elementos, inclusive perguntando e tirando dúvidas. Em seguida, 
foram mostradas imagens que buscavam evidenciar a interação e aproximação 
entre as histórias em quadrinhos e a realidade utilizando, como exemplo, heróis 
comuns a esse tipo de produção cultural – como a capa da revista em que o Capi-
tão América briga com Hitler (rapidamente reconhecido pela turma) – e a ima-
gem de uma outra revista em que o Homem-Aranha é retratado no resgate nos 
atentados das torres gêmeas em Nova York no dia 11 de setembro de 2001. 

Para finalizar a apresentação, foram exibidas duas fotografias da época da 
Segunda Guerra Mundial e suas respectivas representações na obra (imagem de 
um militar alemão uniformizado e seu desenho, e como de um prisioneiro judeu 
de campo de concentração). Esse momento foi essencial por dois aspectos. Pri-
meiro por aproximar a história em quadrinhos das fotografias e, consequente-
mente, da realidade e também por perceber que os próprios alunos reconheciam 
ali elementos estudados anteriormente. O detalhe que mais chamou a atenção 
dos estudantes, porém, foi a representação dessas imagens através de animais 



44 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

(soldados como gatos e judeus como ratos), gerando discussão referente a essa 
opção, interpretadas pelos alunos como forma de representar uma espécie de 
“cadeia alimentar” que ocorre nas guerras. Aproveitando-se do debate, foi traba-
lhado o conceito de “antropomorfização”, junto aos estudantes – que desconhe-
ciam tal termo. Para encerrar esse primeiro momento de trabalho, separamos a 
primeira página do livro “Maus” para acompanhar a leitura com os alunos.

Na semana seguinte foram entregues, à turma, partes selecionadas da obra 
“Maus” para leitura individual. Entre os trechos selecionados estavam a narrativa 
da personagem do pai do autor do livro acerca de sua chegada ao campo de con-
centração, com elementos descritivos do cotidiano e da rotina do local, bem como 
a história de sua fuga das instalações. A leitura ocorreu de maneira lenta por 
parte dos alunos, eventualmente tirando dúvidas acerca da narrativa ou mesmo 
da forma com a qual deveriam ler os quadrinhos para facilitar a compreensão. 

Posteriormente, novamente utilizando-se do retroprojetor, discorreu-se a 
respeito dos trechos lidos até então, concentrando-se nas passagens contidas 
que eram conhecidas pelos alunos previamente. De forma geral, a maioria disse 
ter reconhecido o campo de concentração e os prisioneiros judeus, mas que os 
pormenores narrados, principalmente relacionados à fuga, se tratavam de infor-
mações novas. Em conjunto com a professora, aspectos do conteúdo de segunda 
guerra mundial foram retomados de forma a promover a conexão com o docu-
mento analisado pelos estudantes, com o fim de expandir o conhecimento a res-
peito do tema. Também foi destacado o caráter biográfico de “Maus”, abordando 
as motivações para o autor produzir a obra, entrevistar seu pai e a forma como 
isso foi traduzido no livro.

A última parte do trabalho aconteceu com a entrega de um pequeno relatório 
para os alunos responderem. Atividade que objetivou recolher informações acer-
ca do trabalho feito com as histórias em quadrinhos. No total de três perguntas, 
o instrumento de pesquisa relacionava trechos do livro “Maus” com elementos 
textuais e imagéticos a um documento que apresenta trecho de relato de uma 
sobrevivente de campo de concentração. O objetivo da atividade foi aferir se os 
estudantes conseguiam inicialmente ler os trechos em quadrinhos, interpretan-
do conjuntamente as linguagens pictórica e textual presentes nos documentos, 
bem como trabalhar tal conteúdo com as informações adicionais e o conheci-
mento sobre a temática.
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Quinze alunos presentes responderam as atividades. Depreendeu-se que o 
processo de trabalho mostrou-se satisfatório por evidenciar que a linguagem dos 
quadrinhos havia se tornado mais familiar aos estudantes, pois demonstraram 
saber ler e interpretar as informações fornecidas na obra. Praticamente a totali-
dade dos estudantes conseguiu relacionar o texto fornecido com as partes sele-
cionadas de “Maus”, destacando que apenas um deles foi além e agregou, à res-
posta, elementos trabalhados nas aulas e presentes em outros trechos do livro.

RESuLTADOS

A escolha de utilizar o livro “Maus” como suporte teórico ao tema da segunda 
guerra mundial mostrou-se acertada, tanto pela densidade da obra em questão, 
como principalmente pela falta de familiaridade dos alunos com a linguagem das 
histórias em quadrinhos. Além dos aspectos trabalhados na obra, citados ao lon-
go do artigo, pôde-se perceber que o trabalho com HQs contribuiu para a discus-
são de outros elementos importantes para a construção do conhecimento histó-
rico, tais como a memória e a temporalidade. Ainda que tangencialmente 
trabalhados, pôde-se perceber que muitas vezes os estudantes perceberam a 
presença de diferentes temporalidades na narrativa (presente/passado), bem 
como compreenderam a noção de simultaneidade em alguns trechos do docu-
mento analisado.

Após o período de trabalho ficou perceptível à falta de familiaridade inicial 
dos estudantes com a linguagem das histórias em quadrinhos e a dificuldade em 
apreender os elementos nele contidos (texto e imagem). Entretanto, com o pro-
cesso de trabalho verificou-se, paulatinamente, um avanço nesse processo cog-
nitivo. Os estudantes apresentaram boa conexão entre o que foi lido nos qua-
drinhos e o conteúdo já trabalhado pela professora anteriormente (elementos 
constantemente apontados pelos alunos durante o desenvolvimento do projeto). 
Além disso, compreenderam o conceito de antropomorfização apresentado ao 
longo da obra como recurso importante para o autor representar os diferentes 
grupos que se relacionavam na narrativa. Soma-se a esses fatos, o aumento do 
interesse dos estudantes pelas histórias em quadrinhos, pois alguns deles passa-
ram a frequentar a sala de leitura em busca de exemplares do livro “Maus”, com o 
fim de lê-lo na totalidade, até mesmo separando outros trechos para serem dis-
cutidos em sala de aula.
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CONSiDERAÇÕES FiNAiS

A experiência do projeto na unidade escolar foi fundamental, pois permitiu 
perceber a reação dos estudantes quanto ao trabalho com uma linguagem com a 
qual pouco tinham contato em seu cotidiano. As dificuldades enfrentadas no pro-
cesso de trabalho e, consequentemente, as experiências dele decorrentes, podem 
nortear futuros trabalhos, pois a possibilidade de utilizar as histórias em quadri-
nhos, seja simplesmente como suporte didático ou, principalmente, como fonte 
histórica, passou a ser palpável a esses estudantes que verificaram ser possível 
construir conhecimento histórico por este meio. 

O contato com a escola e a professora foi de grande crescimento. É enriquece-
dor observar e compartilhar das experiências de profissionais experientes no 
ensino de História, os quais fornecem reflexões essenciais para constituição pre-
sente e futura de um docente em formação. Processo que possibilita ser a obser-
vação da dinâmica de uma sala de aula, oportunidade ímpar para a construção de 
formas mais eficientes de trabalho com os estudantes. Também é importante res-
saltar a aproximação entre sociedade e universidade propiciada por projetos de-
senvolvidos no Núcleo de Ensino da Prograd/Unesp, não apenas pela contribui-
ção profissional da interação entre aluno e um provável ambiente de trabalho 
futuro, mas também com uma realidade diferente da convivida no cotidiano da 
universidade.
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CiNEmA E ENSiNO DE HiSTóRiA: POSSiBiLiDADES DE CONSTRuÇÃO 
DO CONHECimENTO HiSTóRiCO Em SALA DE AuLA

Ronaldo Cardoso Alves
Gabriel Carneiro Nunes

Faculdade de Ciências e Letras/Unesp/Assis

Resumo: O artigo apresenta experiência desenvolvida em turmas de ensino médio, numa es-
cola estadual localizada no município de Assis, que teve como objetivo suscitar possibilidades 
de trabalho com a linguagem audiovisual no Ensino de História. Nesse sentido, o filme é com-
preendido como fonte histórica composta por representações de temáticas e contextos histó-
ricos que demandam ser estudadas à luz de sua historicidade, portanto, de seu contexto his-
tórico de concepção, enriquecendo, assim, a formação histórica de estudantes e professores.

Palavras-chave: Cinema; consciência histórica; representações.

O artigo apresenta uma das experiências do projeto intitulado “O uso das lin-
guagens no ensino de História como meio de aprendizagem: um desafio ao pro-
fessor-pesquisador” coordenado pelo Prof. Dr. Ronaldo Cardoso Alves, desenvol-
vido no Programa Núcleo de Ensino da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”. Programa que objetiva desenvolver experiências que promovam 
a relação entre o ensino superior e a escola básica, envolvendo bolsistas gra-
duandos dos cursos de licenciatura e professores atuantes da rede básica pública 
paulista.

O presente projeto, desenvolvido numa escola da rede pública de ensino do 
estado de São Paulo localizada no município de Assis, teve como objetivo auxiliar 
a professora1 da unidade escolar a construir conhecimento histórico, juntamente 
aos alunos, por meio de diferentes linguagens tomadas como fontes históricas. 
Nesse caso, narrativas audiovisuais foram trabalhadas junto às turmas dos pri-

1 O trabalho foi desenvolvido com intensa colaboração da Profa. Ana Cláudia Girotto, que minis-
trava, àquela altura, aulas de História nas turmas de 1o. e 2o. anos do Ensino Médio da escola 
que acolheu o projeto.
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meiro e segundo anos do ensino Médio, transversalmente ao planejamento de 
forma a complementar, por meio da análise documental em sala de aula, o conte-
údo proposto, enriquecendo, assim, a formação histórica dos estudantes.

O repertório teórico-metodológico do projeto, desenvolvido pelo LEPEDIH 
(Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática da História) da Unesp/Assis, 
estimulou os participantes do Núcleo de Ensino para além da formação prática 
auferida no espaço escolar, pois as reuniões do grupo promoveram leituras cole-
tivas que propunham o uso de diferentes tipos de documentos históricos no En-
sino de História, fator que transcende as limitações pedagógicas instauradas na 
rede através da proposta curricular do estado de São Paulo que fornece o mate-
rial didático utilizado para a aprendizagem histórica das unidades escolares. 

O historiador e filósofo da História alemão Jörn Rüsen, em sua importante 
colaboração aos estudos e pesquisas do campo do Ensino de História no Brasil, 
assume que a “aprendizagem histórica é um processo de desenvolvimento da 
consciência histórica no qual se deve adquirir competências da memória históri-
ca” (RÜSEN, 2010, p. 113). Nesse sentido, observa-se, ao analisar o material didá-
tico utilizado no estado de São Paulo, o distanciamento da atual produção acadê-
mica com a sociedade retratada no ensino de base, pois o ensino da história nas 
escolas não tem contribuído, metodologicamente, com o desenvolvimento de 
perspectivas temporais que suscitem nos estudantes a relação do conteúdo estu-
dado nas aulas de História com sua vida prática:

Antigamente, o livro didático de história era um dos canais mais importantes 
para levar os resultados da investigação histórica até a cultura histórica de sua socie-
dade. Os profissionais devem sempre tomar cuidado, prestar atenção e insistir em 
que, na medida do possível, o estado de investigação de sua matéria chegue sem 
grande demora aos livros didáticos. [...] No campo dos textos dedicados a temas his-
tóricos os livros didáticos constituem uma categoria bem delimitada, cujas caracte-
rísticas são definidas pelo seu uso nas aulas de história na escola, que permaneceu 
em grande parte excluída da maioria das análises. O aspecto didático específico da 
análise do livro didático ainda requer, pois, um estudo aprofundado e concreto em 
dois níveis: o teórico, em que se darão uma explicação e uma argumentação dos pon-
tos e dos critérios de análise adequados à especificidade do livro de história e, natu-
ralmente, o empírico, em que se tratará dos conhecimentos, ordenados sistematica-
mente, que deverão ser aprofundados e da configuração que lhes será dada. (RÜSEN, 
2010, p. 111)



CINEMA E ENSINO DE hIStórIA | 49

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

Obviamente o historiador alemão parte de seu próprio contexto para refletir 
a respeito do déficit de atualização historiográfica presente nos manuais didáti-
cos. Entretanto, tal problema pode ser observado, de igual maneira, no contexto 
brasileiro contemporâneo, sobretudo no que concerne ao material didático utili-
zado no estado de São Paulo.2 

A narrativa cinematográfica revela-se capaz de crítica e adaptação ao ambien-
te escolar quando se pensa no enriquecimento das possibilidades historiográfi-
cas em sala de aula, espaço em que a imagem merece estar em destaque, pois sua 
leitura nunca é passiva (ABUD, 2003, p. 188). Do mesmo modo, a formação de 
professores-pesquisadores envolvidos diretamente no Ensino de História deve 
possuir elementos de capacitação quanto ao uso da ferramenta fílmica, afinal, 
“um filme diz tanto quanto for questionado e suas possibilidades de leitura são 
ilimitadas, como algumas películas, por exemplo, que podem ser muito úteis na 
reconstrução dos gestos, do vestuário, do vocabulário” (NOVA, 2005). O incentivo 
visual do material didático limita as possibilidades de leitura ao restringir a lin-
guagem imagética somente à função ilustrativa, pois deixa de considerá-la como 
fonte de uma experiência histórica capaz de estimular interpretações, compara-
ções e, sobretudo, suscitar o envolvimento dos estudantes nas experiências do 
tempo presente, comparando-as ao estranhamento do tempo passado, ou seja, 
significar o tempo histórico através da fascinação estética. Tal como afirma Rü-
sen (2010, p. 120) “[…] sua fascinação deve incitar que o âmbito de experiências 
se estenda a outros materiais e a interpretar a pesquisa em cada caso por meio 
dos elementos da apresentação”.

2 Desde 2008 o estado de São Paulo adota material didático próprio suscitado da “Proposta 
Curricular do Estado de São Paulo”. Tal material não participa dos programas de avaliação 
periódicos de materiais didáticos promovidos pelo MEC (Ministério da Educação). O PNLD 
(Programa Nacional do Livro Didático) desde a década de 1990, mesmo com as críticas que 
lhe são feitas, possibilita a avaliação por parte de especialistas das áreas do conhecimento, de 
materiais obedecendo a demandas, da ciência de referência e pedagógicas, entre outras, apre-
sentadas em editais. Processo que não ocorre com o material do estado de São Paulo que, 
mesmo elaborado por especialistas das respectivas ciências de referência, nem se compara, 
qualitativamente, à maior parte das coleções aprovadas pelo PNLD, sobretudo devido às exi-
gências de seu processo de avaliação. Para saber mais a respeito da Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo (cf. PAULILO, 2012). 
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A utilização do audiovisual deixa claro que a introdução do cinema na escola 
é a adesão à fruição estética e sensível da arte requerendo, do estudante, postu-
ras ativas em suas práticas escolares e diárias, opondo-se, dessa forma à passivi-
dade humana presente na linguagem cinematográfica da indústria cultural, con-
tato trivial dos alunos, até então, com a linguagem fílmica. O filme abordado pelo 
ensino de história demanda a necessidade de entendimento de sua linguagem 
para que, através da decupagem estética, a película possa transportar seus es-
pectadores para diferentes tempos históricos, ou seja, proporcionar o apareci-
mento da consciência do tempo histórico no dia a dia dos alunos.

O caráter pedagógico residente no cinema fomenta o interesse pela cinefilia, 
trazendo em sua linguagem um desafio ao professor-pesquisador: encontrar na 
sensibilidade estética elementos coletivos que atinjam os alunos na percepção 
temporal do mundo, transformando as imagens-ação capazes de libertar, huma-
nizar e auxiliar o pensamento humano a uma crítica social, baseada, então, na 
orientação do tempo histórico. 

Nas discussões acerca da utilização de documentos audiovisuais no Ensino de 
História existem aspectos fundamentais que englobam o uso de determinados 
conceitos que, ao serem contemplados por análises teóricas e fomentação biblio-
gráfica, enriquecem ainda mais os processos de capacitação teórico-metodológi-
ca de professores-pesquisadores. No caso da consciência histórica, que para Jörn 
Rüsen designa o estímulo das operações mentais capazes de gerar um olhar his-
tórico nos homens, o que vem da relação entre o pensamento e a vida prática 
(RÜSEN, 2001, p. 55), encontramos um fenômeno capaz de localizar no mundo 
vital, uma forma da consciência humana que está relacionada imediatamente ao 
cotidiano, aos atos que reconhecem o homem em sua inserção na vida prática.  
A orientação do agir humano no tempo, a percepção da experiência humana (co-
letiva e individual) no tempo histórico é uma das orientações básicas para a 
consciência histórica (RÜSEN, 2001, p. 58). 

Quando fomentamos a aprendizagem histórica baseada no florescer da cons-
ciência histórica através do método fílmico, o cinema necessariamente criva-se 
da análise hermenêutica, proveniente do professor-pesquisador que, juntamen- 
te com os estudantes, deve buscar vestígios históricos capazes de se manifesta-
rem como fatores de representação de realidade expressa pelo filme. A significa-
ção com o tempo passado, adquirida através das análises hermenêuticas, se 
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fazem através de observações quanto a formas de agir, vestir, sentir, viver, se 
emocionar, que permitam ao aluno identificar-se com seu próprio cotidiano, tan-
to em sua vida individual quanto em suas práticas sociais, grupos a que perten-
cem, escola, grupos religiosos etc.

O processo de identificação e orientação dos alunos no tempo histórico, ou 
seja, o processo de historização pode se efetivar através do cinema quando a sua 
utilização se encontra capacitada para atribuir ao Ensino de História significação 
em sua vida prática através da consciência histórica:

[…] se entende por consciência histórica a suma das operações mentais com as quais 
os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si 
mesmos de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no 
tempo. (RÜSEN, 2001, p. 57)

A investigação da manifestação da razão histórica nos estudantes vem através 
de análises na vertente das representações sociais, conceito capaz de enlaçar vie-
ses da psicologia social no campo do ensino de história, ou seja, fenômenos de 
representações sociais que indivíduos produzem de acordo com suas experiên-
cias sociais. Sob a ótica de Serge Moscovici a Teoria das Representações Sociais 
explica os elementos humanos individuais dentro de um todo coletivo, sendo 
através do (des)encontro entre individualidades no meio social e dos conflitos 
dialéticos que as representações alcançam sua gênese. Quando encaramos o ci-
nema como um local de fronteiras, através da impressão de realidade (BERNAR-
DET, 2010, p. 33), podemos conhecer o outro em seus limites além dos choques 
sociais e culturais representados no ecrã da cinematografia, sendo capaz portan-
to de influenciar e situar os indivíduos em uma mesma temporalidade.

As representações sociais, para Moscovici, se dirigem a caminho das práticas 
cotidianas, no caso das salas de aula envolvidas no projeto, do interesse consen-
sual do grupo:

Embora as representações sociais constituam a base dos universos consensuais 
por serem vinculadas ao conhecimento fundamentado no senso comum dos grupos 
sociais, municiados que são pela comunicação entre seus integrantes e pela traição 
construída ao longo do tempo, um outro aspecto importante deve ser observado – a 
multiplicação dos meios de comunicação em massa [...] as diferentes mídias influen-
ciam o público ao massificar seus discurso através da propaganda, criando estereó-
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tipos que podem (ou não) atuar preponderante na construção do conhecimento de 
quaisquer conceitos construídos, seja na educação formal, seja na informalidade do 
cotidiano do aluno. (ALVES, 2006)

Para a aplicação do projeto, as representações sociais nos ajudam entender os 
estudantes do Ensino Médio e captar o florescimento da consciência histórica 
através da utilização da linguagem cinematográfica. As atividades propostas se 
inclinavam em um primeiro momento a exibição de excertos fílmicos que abor-
davam os períodos históricos em andamento no cronograma escolar. A exibição 
por si só já rompia barreiras na trivialidade escolar, pois exigia novas dinâmicas 
de ambientação da turma com os conteúdos fílmicos além da ansiedade coletiva 
gerada pela oportunidade de viver novas experiências com os colegas.

Num segundo momento a prática de discussão fílmica visou compreender o 
filme como uma forma de linguagem capaz de conduzir a reflexão proposta pelo 
professor através do nosso tempo histórico. A utilização dos filmes históricos 
suscitou nos alunos, durante a decupagem estética dos trechos, a discussão em 
torno da relação entre a condição humana dos personagens representados con-
cretamente em um tempo histórico datado e os padrões de vida atuais, seja em 
questões voltadas a costumes, às estruturas sociais ou a padrões políticos. Fator 
que comprovou a importância estética do filme quando este passa a ser encarado 
como documento para a construção do conhecimento histórico.

Por fim, foram aplicados questionários cujo objetivo era encontrar nas produ-
ções narrativas dos alunos elementos indicativos do surgimento do pensamento 
histórico, ou seja, da razão histórica. Processo que visou verificar o entendimen-
to do aluno quanto às características documental, artística e política do filme. 
Para a consecução deste intento foram discutidas as relações entre o presente e 
o passado, por meio de elementos representativos encontrados nas cenas, de ma-
neira a buscar mudanças e permanências no processo temporal.

RELATO DAS EXPERiÊNCiAS

As representações sociais:

[…] tem a função de “convencionar” determinado objeto analisado por um grupo de 
pessoas, de forma que o mesmo possa ser assimilado cognitivamente e, em conse-
quência desse processo, adentre esse espaço de convivência para que possíveis ten-
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sões a seu respeito sejam excluídas. Todos os sujeitos da escola trazem consigo re-
presentações sociais que nomeiam e classificam objetos, situações, pessoas, grupos 
da sociedade, instituições entre outros, de acordo com as convenções e prescrições 
derivadas dos grupos nos quais convivem diariamente, de forma a tornar “familiar” 
o que, inicialmente é desconhecido ou “não familiar”. Esse processo concede ao sen-
so comum a prioridade na construção do conhecimento a medida que a constituição 
do pensamento científico está institucionalmente relegada ao espaço acadêmico e 
escolar e, também, a sua difusão, ou, de maneira invariavelmente não sistematizada, 
a comunicação midiática. (ALVES, 2006, p. 101)

No caso da turma do primeiro ano do Ensino Médio, o conceito cinema, discu-
tido anteriormente ao debate cinematográfico propriamente dito, demonstrou 
estar ligado diretamente ao efeito de multiplicação dos meios de comunicação 
proporcionado pela globalização cultural e artística neoliberal. Os aspectos midi-
áticos apareceram vinculados a formação de um pensamento homogêneo deter-
minados pelas representações sociais correspondentes a utilização do cinema 
como propaganda, ou seja, a turma mostrou uma opinião singular estruturada 
pela indústria cultural.

O discurso encontrado na narrativa produzida pelos alunos é capaz de eluci-
dar a influência da mídia cinematográfica sobre o conhecimento dos conceitos 
por eles construídos. A massificação dos discursos é notada nos diálogos e entre-
vistas formuladas com a turma que na pergunta “quais são seus filmes predi-
letos?” reduziram a resposta a gêneros fílmicos e não em títulos propriamente 
como a pergunta solicitou. Ação, aventura, e mitologia foram os mais citados.

A presença de cenas com componentes de destruição, carros em explosão, vio-
lência policial e heróis com grandes poderes eram relembrados comumente entre 
as conversas de ambientação com a turma, conseguindo já deste momento algu-
mas intervenções enriquecedoras ao perceberem que normalmente os vilões, os 
criminosos e as vítimas dos carros em explosões, são personagens que fazem ale-
goria a inimigos do estado norte-americano: árabes, russos ou asiáticos.

Após o período de ambientação e edificação de conceitos basilares, iniciou-se 
os ciclos de exibições, começando, ainda no primeiro ano do ensino médio, com 
a temática Roma Antiga, em que para abordar o contexto foram utilizados os fil-
mes Gladiador (EUA, 1999) e Ben Hur (EUA, 1959). Neles, priorizou-se a caracte-
rização do filme como fonte histórica: 
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Examinadas de maneira crítica, seja procurando-se dados “autênticos”, seja des-
montando os discursos enganadores, certos filmes utilizados como fontes primárias 
permitem confirmar ou, às vezes, modificar as análises provenientes de outras fon-
tes. Se suas imagens não dizem grande coisa sobre a realidade dos fatos, elas teste-
munham, entretanto, sobre a percepção que dela temos, ou que queremos ou pode-
mos lhes dar, em um momento preciso, datado e localizado. Assim, emergem 
elementos essenciais para compreender as representações que tem de seus papéis 
os atores da vida política e econômica de um país. (LAGNY, 2009, p. 102)

Avaliar o filme como fonte exige o desmembramento do documento em partes 
constitutivas, visando ressaltar elementos que não são perceptíveis à primeira 
vista. Marc Ferro ressalta a importância de se localizar o visível e o não visível pre-
sente nas produções fílmicas através da abordagem sócio-histórica que não se li-
mita ao filme como arte, como estética ou como história do cinema. Interrogar o 
cinema como documento histórico distingue o que “está latente por trás do apa-
rente, o não visível através do visível” (FERRO, 2010, p. 32). Para isso, a análise 
fílmica deve ser tomada pela sua totalidade começando pela decupagem técnica 
do filme, buscando com isso a continuidade narrativa, aspectos técnicos como ilu-
minação, cenários, trilha sonora, perspectiva estética, usos e desusos de planos, 
cortes, etc., pois, são através de particularidades como essas que o professor-pes-
quisador encontrará elementos decisivos da linguagem cinematográfica.  

Muitas das características pertencentes ao universo da cinematografia com-
preendem o uso do cinema como produto histórico-social difusor ideológico, 
mercadológico, transmissor de discursos políticos e formador de opinião públi-
ca. É através da impressão de realidade (BERNARDET, 2010, p. 33) que a lingua-
gem cinematográfica capacita o produtor, governos, movimentos sociais e até 
mesmo as particularidades dos indivíduos que, ao se apropriarem dos meios ci-
nematográficos para a difusão de suas expressões ou de suas conquistas, deixam 
um legado de possibilidades da análise histórica de seus usos e suas recepções 
no meio social.

Através da materialidade do filme e das problemáticas ideológicas que a repre-
sentação acarreta, a mediação dada pela História deve observar o cinema como 
documento ímpar e riquíssimo para a formação de um quadro histórico, tanto da 
sociedade que o produziu quanto da sociedade que é retratada. A análise docu-
mental da fonte fílmica é um importante meio para a edificação de novos fazeres 
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historiográficos, em que, a formação temporal histórica é construída pelo histo-
riador graças aos registros fílmicos capturados pelo olhar mecânico da câmera. 

Ao atingirmos a temática medieval, a utilização do filme O sétimo Selo (Suécia, 
1956) foi idealizada devido a perfeita criação de uma atmosfera de desespero e 
desolação ligada ao nosso imaginário histórico do período que abarca as proble-
máticas acerca da peste negra. O diretor e idealizador Ingmar Bergman busca na 
sua obra fílmica ilustrar, através de uma alegoria relacionada ao Mundo Medie-
val, a desolação causada pela peste negra. Além disso, ressalta questões históri-
cas como a pobreza, a presença da religião católica e a extravagância de seu po-
der sob a medievalidade, questões do imaginário bíblico, entre outras, por meio 
de elementos estéticos como a fotografia e a cenografia, por exemplo, ajustadas 
para que sensações como medo, obscuridade, e perplexidade sejam transporta-
das ao espectador. A escolha do preto e branco, o uso de ambientes externos, a 
forte maquiagem e outros elementos da cinematografia, causam sensações de-
sesperadoras, como podemos constatar em uma das cenas que ilustra a interrup-
ção de uma apresentação circense por uma procissão composta por autoflagela-
dos em busca do perdão divino no que parecia ser o apocalipse bíblico. 

Novamente o questionamento das fontes históricas surgiu ao interrogarmos 
a importância dos afrescos presentes em igrejas medievais que, através da arte, 
retratam a dramatização da Peste Negra, material apresentado em diversas ce-
nas do filme, cujo valor para o historiador é inegável. A decupagem acompanhou 
os questionamentos históricos que possibilitassem relações com os dias atuais 
na vida prática dos alunos, de forma que eles pudessem encontrar a ligação entre 
presente e passado por meio das vivências religiosas presentes diariamente em 
seu cotidiano. Processo que mostrou a capacidade de orientação temporal dos 
estudantes, pois puderam relacionar diferentes temporalidades acessando criti-
camente seu próprio cotidiano por meio do pensar historicamente.

Com a turma pertencente ao segundo ano do Ensino Médio, a experiência ci-
nematográfica permeou o período histórico pertencente ao Iluminismo. A esco-
lha de atividade se manteve focada em explorar os conceitos de liberdade e igual-
dade dentro de suas semânticas iluministas em paralelo aos significados e 
conceitos atuais, enraizados em cada indivíduo presente em sala de aula.

Neste caso, a comparação das semânticas extraiu, em perspectivas históricas, 
a principal ideia de mudança temporal. No que diz respeito à historiografia o seu 
desenvolvimento se faz através de tipos de narrativas históricas, uma produzida 



56 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

no próprio grupo através da análise feita do curta-metragem Ilha das Flores (Bra-
sil, 1989) e a segunda através do desenvolvimento da historicidade dos concei-
tos, tanto no contexto iluminista, passando pelo contexto de concepção do filme 
brasileiro, até a contemporaneidade.

Destarte, questões conceituais como liberdade são trabalhadas de forma críti-
ca e humorada na película de Jorge Furtado em que a má distribuição de alimen-
tos, fruto da aviltante desigualdade social, é abordada junto com questionamen-
tos sociais e econômicos presentes no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990 
– década do desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil. Para que os estudantes 
pudessem relacionar tal problema apresentado no filme à temática do Iluminis-
mo, uma série de questionamentos foram feitos a partir do conceito “liberdade”, 
tais como: o que é liberdade?; A quem ela pertence?; Somos livres atualmente? 
Questões que permitiram aos estudantes aplicarem ao seu cotidiano contempo-
râneo a compreensão do conceito “liberdade” discutido, tanto no contexto ilumi-
nista, quanto no contexto de concepção do filme de Jorge Furtado. Processo de 
trabalho que possibilita a emersão de novos temas como repressão policial, mar-
ginalização de classes sociais, relação com o espaço público, dentre outros.

Este projeto desenvolvido no Núcleo de Ensino proporcionou uma enorme ba-
gagem de experiências a todos – licenciandos, professores e estudantes – trans-
formando a escola num espaço de debate cinematográfico que possibilitou o de-
senvolvimento de um trabalho teórico e empírico do Laboratório de Estudos e 
Pesquisas em Didática da História da Unesp Assis (LEPEDIH). O questionamento 
a respeito das possibilidades histórico-pedagógicas de trabalho com o cinema 
mostraram que esses tipo de fonte apresenta uma maneira própria, cinematográ-
fica, de ensinar História, ou seja, de constituir a razão histórica através de elemen-
tos estéticos capazes de despertar a crítica ao próprio cotidiano dos indivíduos, 
problematizando seu presente com a finalidade de encontrar elos com o passado.

[…] a consciência histórica não pode ser meramente equacionada como simples co-
nhecimento do passado. A consciência histórica da estrutura ao conhecimento histó-
rico como um meio de entender o tempo presente e antecipar o futuro. Ela é uma 
combinação complexa que contem a apreensão do passado regulada pela necessida-
de de entender o presente e de presumir o futuro. (RÜSEN, 2006, p. 14)

O cinema, portanto, se legitima no currículo escolar como experiência artísti-
ca, paralela a formação estética cinematográfica dentro de uma perspectiva 
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transformadora, mostrando-se capaz de despertar a razão histórica e a percep-
ção ontológica nos alunos através da significação individual entre presente e pas-
sado. Legitimando também a relação entre ensino, pesquisa e extensão, funda-
mental para a transformação da sociedade e do ensino de base gerando, através 
da arte, o interesse por novas pesquisas e experiências com caráter de extensão. 
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5
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Resumo: No presente artigo objetivou-se discutir o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e suas 
implicações na inserção, na interdisciplinaridade e na sistematização do ensino da dança, 
por intermédio de um Programa de Formação Continuada em Educação Física (PFCEF), vol-
tado para educadores(as) de Educação Física, Arte e Pedagogia das escolas municipais e es-
taduais de uma cidade do interior paulista. Na revisão de literatura discutiram-se os temas 
PPP, interdisciplinaridade e dança. A fundamentação teórica pautou-se na proposta da Dan-
ça Educativa de Laban (1978,1990). Por intermédio das técnicas de questionários abertos, 
diários de campo, filmagens e observações foram coletados os dados e analisados na pers-
pectiva da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Constatou-se que o PPP não é elaborado 
coletivamente pelos(as) professores(as) escolares, que os momentos para discussão no 
PFCEF mostraram-se de extrema importância para vislumbrar novas possibilidades de ação 
pedagógica, propiciar trocas de experiências e motivar mudanças em relação à prática peda-
gógica, especialmente no que diz respeito ao ensino da dança na escola. Conclui-se que pro-
gramas de formação continuada, desenvolvidos conforme a pesquisa-ação interferem favo-
ravelmente na ressignificação da prática pedagógica.

Palavras-chave: Formação continuada; dança; Projeto Político-Pedagógico; interdisciplina-
ridade; sistematização; educação básica.

iNTRODuÇÃO

A dança na escola ainda tem muitos caminhos e obstáculos para serem ultra-
passados, embora esteja contemplada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) (BRASIL, 1997a, b) tanto de Arte (Linguagem Artística) como de Educa-
ção Física (Cultura Corporal de Movimento), como um dos conteúdos a serem 
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trabalhados nas aulas regulares das respectivas disciplinas e, ainda, considerada 
componente obrigatório nos diversos níveis da educação básica, geralmente 
acontece nas escolas somente nas festividades com o intuito apenas de apresen-
tar espetáculo. 

Brasileiro (2008) ressalta que a Educação Física e a Arte têm hoje, a dança em 
comum no seu universo de conhecimentos identificadores. No entanto, no Brasil, 
a dança que se apresenta no interior dos cursos de formação dessas áreas (acres-
centamos a graduação em Pedagogia), é cada dia menos vista nos processos de 
formação escolar básica. 

Em documentos oficiais, como o Referencial Curricular Nacional para Educa-
ção Infantil (RCNEIs) (BRASIL, 1998) e os PCNs (BRASIL, 1997a, b), a orientação 
é de que, os professores propiciem aos alunos oportunidades para a experimen-
tação e construção das diferentes linguagens em seu currículo, entre elas a dan-
ça, como linguagem corporal e artística. Enfatiza ainda, que a construção de  
conhecimentos se processa de maneira integrada e global e deve ser unida à pro-
posta pedagógica. Neste sentido, os três educadores (Educação Física, Arte e  
Pedagogia) devem oportunizar vivências corporais e artísticas, de maneira inter-
disciplinar aos demais conteúdos, visando a formação integral dos alunos no  
desenvolvimento das múltiplas dimensões: cognitivo, motor, social e afetivo.

Para isso, Severino (2008) destaca que é muito importante a elaboração de 
um Projeto Político-Pedagógico (PPP), que supere a fragmentação das áreas do 
conhecimento, na prática pedagógica da escola. Isso só se tornará possível, quan-
do o projeto educacional for entendido como o conjunto articulado de propostas 
e planos de ação, com finalidades baseadas em valores previamente explicitados 
e assumidos, ou seja, com propostas e planos fundados numa intencionalidade. 
Por intencionalidade, entende-se a força norteadora da organização e do funcio-
namento da escola provinda dos objetivos preestabelecidos.

Entendendo as lacunas na formação inicial dos professores de Educação Físi-
ca, Arte e Pedagogia e nas dificuldades em inserir os conteúdos de dança na esco-
la, na continuidade do Programa de Formação Continuada em Educação Física 
(PFCEF) voltada para o ensino da Dança Educativa de Laban (1978, 1990), pro-
curou-se promover discussões e reflexões acerca da construção do PPP na escola. 
Assim, no presente artigo, são abordados os resultados da discussão do PPP e 
suas implicações na inserção, na interdisciplinaridade e na sistematização do en-

O PrOjEtO POLÍtICO-PEDAgógICO, A INtErDISCIPLINArIDADEE A SIStEMAtIzAçãO DO ENSINO DA DANçA...
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sino da dança. Apresentaremos a seguir, a pesquisa bibliográfica da produção 
teórica referente à formação continuada e à dança educativa. 

PROGRAmA DE FORmAÇÃO CONTiNuADA Em EDuCAÇÃO FÍSiCA:  

Em quESTÃO A DANÇA EDuCATiVA 

A formação continuada é necessidade intrínseca para os profissionais da edu-
cação escolar e faz parte de um processo permanente de desenvolvimento profis-
sional que deve ser assegurado a todos. A formação continuada deve propiciar 
atualizações, aprofundamento das temáticas educacionais e apoiar-se numa re-
flexão sobre a prática educativa, promovendo um processo constante de autoava-
liação que oriente a construção contínua de competências profissionais. Porém, 
Brasil (2002, p. 70) ressalta que

[...] um processo de reflexão exige predisposição a um questionamento crítico da in-
tervenção educativa e uma análise da prática na perspectiva de seus pressupostos. 
Isso supõe que a formação continuada estenda-se às capacidades e atitudes e proble-
matize os valores e as concepções de cada professor e da equipe. 

A questão da formação continuada se apresenta atrelada à possibilidade de 
transformação de realidades e perspectivas, que se referem a sujeitos, espaços e 
contextos. A qualidade das ações desenvolvidas no âmbito dessa conjuntura pres-
supõe valorização da docência como unidade de trabalho, bem como articulação 
dessa esfera como o universo da cultura, da política e da transformação social.

As novas tendências da formação continuada de professores, de acordo com 
Imbernón (2009) pressupõem uma tarefa coletiva, ou seja, o desenvolvimento de 
atividades de formação colaborativa entre instituições formadas e escolas, esta-
belecendo relações de parcerias e cooperação entre sujeitos envolvidos. O traba-
lho conjunto dos diferentes atores sociais tem o intuito de solucionar as situa-
ções problemáticas das práticas educativas, ao viabilizar processos próprios de 
intervenção, correspondendo de forma mais adequada ao momento histórico 
vivido por determinado sujeito/grupo.

Na revisão de literatura encontramos poucos estudos destinados à formação 
continuada, voltada para os conteúdos de Dança no contexto escolar. Destacamos 
as pesquisas de Strazzacappa (2001), Ostetto (2005), Gaspari (2005) e Sgarbi 
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(2009), especialmente as ações direcionadas à formação dos docentes da educa-
ção infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental e especialistas de educação 
física e arte. 

Assim, por intermédio da continuidade do Programa de Formação Continua-
da em Educação Física (PFCEF), especialmente da Dança, da/na infância e dos 
anos iniciais do ensino fundamental, têm sido desenvolvidas ações formativas, 
com os conteúdos de dança pautados na Dança Educativa de Rudolf Laban (1978, 
1990), para professores de Educação Física, Arte e Pedagogia. Partindo desta 
perspectiva, a seguir são abordados os pressupostos da Dança Educativa adotado 
nesse referido programa. 

Pressupostos da Dança Educativa de Rudolf Laban

O presente programa utilizou como referencial teórico, a Dança Educativa 
preconizada por Laban (1978, 1990). Na concepção de autor, segundo Siqueira 
(2006, p. 77), “a dança é essencialmente uma poética dos movimentos do corpo 
no espaço, sendo o espaço concebido a partir do corpo do bailarino e de seus li-
mites”. Para Guimarães (2006, p. 41), esse teórico “almejava explorar ao máximo 
as suas possibilidades de movimentação, desenvolvendo a criatividade, pois, não 
estava interessado na superação dos limites físicos, no virtuosismo, mas na con-
quista da harmonia do movimento”.

Laban (1978, 1990) dedicou-se ao estudo e sistematização da linguagem do 
movimento em seus diversos aspectos: criação, notação, apreciação e educação. 
Através do seu estudo minucioso sobre a movimentação humana, o autor apre-
senta as concepções fundamentais da arte do movimento, que abrange a dança 
no seu sentido mais amplo, estimulando o domínio do movimento em todos os 
seus aspectos corporais e mentais. Dessa maneira, o valor educacional desse en-
foque pode ser atribuído em grande parte à universalidade das formas de movi-
mento que se estudam e dominam o aspecto contemporâneo desta arte.

Laban (1990) ressalta que essa concepção de dança oferece a possibilidade 
de ensinar sistematicamente as novas formas de movimento propondo ao mes-
mo tempo seu domínio consciente, buscando integrar o conhecimento intelec-
tual com a habilidade criativa, um objetivo de extrema importância em qualquer 
forma de educação. 

Mommensohn (2006, p. 15-16) salienta que 

O PrOjEtO POLÍtICO-PEDAgógICO, A INtErDISCIPLINArIDADEE A SIStEMAtIzAçãO DO ENSINO DA DANçA...
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Rudolf Laban aparece como precursor do pensamento de refletir sobre a dança, 
sistematizando um método de análise do movimento e atuando em esferas públicas 
de educação, saúde e produção industrial que o colocam muito a frente de seu tem-
po. Segundo a autora, este iluminista do século XIX participou da efervescência da 
vanguarda na virada do século e construiu um caminho pelo qual puderam trilhar os 
grandes mestres da dança europeia do século XX, com representações interessantes 
e fundamentais em outros continentes, como no Brasil. E, principalmente, trouxe de 
volta a atenção sobre o movimento cotidiano, o homem comum, o ser humano e suas 
contradições, suas singularidades, dando um salto por sobre o formalismo idealiza-
do do balé, das cortes e contos de fadas, para a expressividade de cada um, o estudo 
do corpo particularizado pela noção do indivíduo.

Para Laban, segundo Guimarães (2006), o importante era desenvolver a capa-
cidade de compreender e usar o corpo expressivamente, visto que para ele estava 
clara a relação entre o corpo, os sentimentos e a razão. Assim, o treinamento 
corporal voltava-se muito mais às questões estruturais do movimento, procuran-
do fazer com que o aluno se tornasse consciente das relações entre o seu corpo e 
o espaço, das diferenças rítmicas, da fluência, experimentando essas descobertas 
não apenas no âmbito das ideias, mas também segundo a própria experiência 
prática. Com isso, as suas aulas serviam tanto para o artista profissional como 
para o amador e ele [...] sempre se preocupou muito em estabelecer as bases para 
que a dança pudesse ser finalmente compreendida, tornando-se tão valorizada 
quanto à música e as artes plásticas.

Nesse sentido, Rengel (2003) enfatiza que por esta razão, o emprego do mé-
todo Laban no ensino de movimento nas escolas é tão importante, pois ele apon-
ta possibilidades múltiplas do movimento no processo educativo, oferecendo 
uma movimentação menos restrita, mais criativa e de acordo com o desenvolvi-
mento global da pessoa, seja ela criança, adolescente, jovem e mesmo adulto.

Diante de tais apontamentos sobre a Dança Educativa proposto por Laban, este 
Programa desenvolveu-se por intermédio dos elementos constitutivos da dança 
como linguagem artística e corporal universal, por isso, não estamos falando de 
uma dança específica. Sendo a Dança um dos conteúdos a serem explorados pe-
los educadores de Educação Física, Arte e Pedagogia na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental, procurou-se construir coletivamente um 
caminho para realizar as vivências práticas, articuladas com reflexões e discus-
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sões acerca do PPP e sua relação com a interdisciplinaridade e a sistematização 
dos conteúdos de dança na escola. Assim, o programa foi construído ao longo dos 
encontros, de acordo com as necessidades elencadas pelos(as) professores(as) 
num processo dialético entre ação, reflexão e ação.

mETODOLOGiA

A presente pesquisa qualitativa adotou os pressupostos da pesquisa-ação 
conforme Thiollent (2007) e os princípios de formação continuada como espaço 
de reflexão, colaboração e inovação, como preconiza Imbernón (2010). O PFCEF 
foi fundamentado pelos pressupostos da Dança Educativa de Laban (1978, 1990). 

Segundo Barbier (2002) e Franco (2005) o verdadeiro espírito da pesquisa-
-ação consiste em sua “abordagem em espiral”. Significa que “todo avanço em 
pesquisa-ação implica o efeito recursivo em função de uma reflexão permanente 
sobre a ação”. Nessa direção, este trabalho foi estruturado dentro dos princípios 
geradores da pesquisa-ação, por ser uma pesquisa eminentemente pedagógica, 
configurado como uma ação que cientificiza a prática educativa, a partir de prin-
cípios éticos que visualizam a contínua formação e emancipação de todos os su-
jeitos da prática.

Os procedimentos metodológicos da pesquisa constituíram-se das seguintes 
técnicas de coleta: questionário (inicial e final), diário de campo, filmagem e 
observação dos encontros e compartilhamento do ensino da dança durante os 
encontros.

Campo de ação

A pesquisa de campo contemplou uma Universidade Pública em parceira com 
duas Secretarias Municipal e uma Diretoria Regional Estadual de Educação do in-
terior paulista, voltada para os(as) professores(as) de Educação Física, Arte e Pe-
dagogia que atuam na Educação Infantil e Anos Inicias do Ensino Fundamental.

Nesse percurso, as pesquisadoras e articuladoras das dinâmicas empreendi-
das envolveram uma professora universitária, dois alunos de pós-doutorado, 
uma aluna de doutorado e dois alunos do curso de licenciatura em Educação Fí-
sica. Durante todo o ano foram realizadas discussões e reflexões sobre a imple-
mentação e planejamento das atividades a serem desenvolvidas no PFCEF desti-
nado aos conteúdos de dança.

O PrOjEtO POLÍtICO-PEDAgógICO, A INtErDISCIPLINArIDADEE A SIStEMAtIzAçãO DO ENSINO DA DANçA...
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Para tanto, deu-se continuidade a esse PFCEF voltado para o ensino dos con-
teúdos da dança na infância. Desde o 2º semestre/2012 com o estudo piloto e a 
partir do 1º semestre/2013, vem sendo desenvolvido os conteúdos de dança, 
cujo objetivo é investigar as possibilidades de ressignificação da prática pedagó-
gica de um grupo de professoras de Educação Física, Arte e Pedagogia, que atuam 
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, considerando-se 
as especificidades de cada área, a formação acadêmica inicial, o projeto político-
-pedagógico, planejamento educacional, plano de aula, infraestrutura da escola, 
material pedagógico, política pública, religião, mídia etc. 

As ações vêm contribuindo para concretizar o princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, ao envolver na investigação e na intervenção a 
participação de agentes sociais tanto da universidade como da escola pública 
(docentes e estudantes da Unesp e docentes e gestores da educação básica). O 
pressuposto principal que fundamenta as ações formadoras considera que na 
nova ordem global em que vivemos é preciso avançar na concepção de formação 
continuada, ou seja, de uma visão de certificação para uma concepção mais 
abrangente de formação global do profissional e de emancipação humana.

O Programa formou duas turmas, perfazendo três módulos, num total de 180 
horas, durante um ano e meio. A carga horária de cada encontro totalizou a dura-
ção de 120 minutos. A 1ª turma iniciou o Programa no 1º semestre de 2013, fina-
lizando-o no 1º semestre de 2014 e a 2ª turma começou o Programa no 2º se-
mestre de 2013, finalizando-o no 2º semestre de 2014. Durante o Programa 
participaram 65 docentes, no entanto, concluíram os três módulos deste estudo, 
41 professores(as), sendo dez de Educação Física, dez de Arte, vinte de Pedago-
gia (sete da educação infantil e treze do 1º ao 5º Anos) e 01 de Psicologia, atuan-
tes na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

A seguir são apresentados os conteúdos de Dança Educativa (LABAN, 1978, 
1990) vivenciados, experimentados, discutidos e refletidos pelos(as) profes-
sores(as) de Educação Física, Arte e Pedagogia no decorrer do PFCEF.

Os conteúdos da Dança Educativa no Programa de formação  
continuada em Educação Física

No Programa foram discutidos, analisados e refletidos os seguintes conteú-
dos relacionados ao ensino da Dança: os elementos constitutivos da dança edu-
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cativa proposto por Laban (1978, 1990): coreologia (eukinética, corêutica, laba-
notation); conceituação da dança e da cultura corporal de movimento; corpo; 
comunicação não verbal, fundamentação teórica do desenvolvimento humano e 
infantil; dimensões históricas, culturais e sociais da dança; processos de impro-
visação e composição coreográfica; apreciação estética dos estilos de dança; arti-
culação com projeto político-pedagógico, planejamento educacional e sistemati-
zação dos conteúdos da dança educativa.

Para a realização das discussões e reflexões das vivências práticas articuladas 
à fundamentação teórica, as pesquisadoras disponibilizaram textos de apoio 
para as educadoras de acordo com o tema a ser discutido em cada encontro, sen-
do entregue uma versão impressa para cada educadora, culminando com a pro-
dução de um material teórico-pedagógico, com o intuito de auxiliar o processo de 
ação-reflexão-ação, bem como, contribuir para a inclusão dos conteúdos de dan-
ça no planejamento escolar e consequentemente nos planos de aula.

As vivências dançantes foram desenvolvidas e ministradas através de ativi-
dades individuais, duplas, trios, quartetos e grupais, sobre a conscientização cor-
poral (sensações, percepções, postura e estrutura do corpo); os fatores das qua-
lidades do movimento: espaço, tempo, peso e fluência; as cantigas de roda; os 
processos de improvisação e criação; a elaboração de pequenas sequências core-
ográficas e uma coreografia para apresentação do grupo na Semana da Educação 
(evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação); a experimentação dos 
vários estilos ou repertórios de dança (samba, frevo, maracatu, danças circulares 
e folclóricas, entre outras); a apreciação estética da linguagem da dança a partir 
dos estudos da Dança Educativa propostos por Laban (1978, 1990). 

De acordo com a reivindicação das educadoras foram disponibilizados os CDs 
das músicas utilizadas durante os encontros e ainda, alguns DVDs de danças fol-
clóricas, brasileiras, documentários de personalidades da dança, entre outros. As 
educadoras também tiveram a oportunidade de ministrar atividades corporais e 
dançantes para o grupo, sendo uma manifestação de livre escolha. Ao final de 
cada encontro, as participantes tinham um momento para compartilhar os con-
teúdos de dança ministrados para sua turma, apontando os aspectos positivos, 
bem como, as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar.

No próximo tópico são apresentados o perfil dos(as) professores(as) partici-
pantes do PFCEF, bem como, os resultados e discussão do PPP e suas implicações 
na inserção, na interdisciplinaridade e na sistematização do ensino da dança.
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iDENTiFiCAÇÃO, RESuLTADOS E DiSCuSSÃO

Os dados coletados através do questionário (inicial e final), diário de campo, 
filmagem e observação dos encontros e compartilhamento do ensino da dança 
durante os encontros forneceram inicialmente, informações sobre os aspectos 
pessoais e as respostas pertinentes ao PPP e suas implicações na inserção, na 
interdisciplinaridade e na sistematização do ensino da dança.

Perfil dos Professores Participantes do Programa 

O grupo de professores(as) está na faixa etária dos 24 e 59 anos. Sendo que 
dezessete docentes encontram-se na faixa etária entre 24 e 30, dez entre 31 a 40, 
sete entre 41 a 50 e sete entre 51 a 59. Verificamos que o menor tempo de docên-
cia dos(as) professores(as) é de 06 meses e o maior é de 38 anos, sendo que a 
maioria está entre 06 meses a 10 anos de atuação no ensino, ou seja, contempla-
mos desde professores(as) iniciantes a professores(as) em fase de aposentadoria. 

No que diz respeito à formação continuada, dezesseis professores(as) pos-
suem pós-graduação com formação lato sensu (especializações), concluída ou em 
andamento. Algumas educadoras realizaram em média dois cursos. Dentre os 
quais destacam-se os cursos de Psicopedagogia (06), Educação Infantil (04), Neu-
ropsicopedagogia (02), Educação Inclusiva (02), Psicodrama (01), Pedagogia do 
Teatro e Dança (01), Deficiência Intelectual (01), Gestão Escolar (01), Transtornos 
Globais do Desenvolvimento (01), no período compreendido entre 1998 a 2013.

Os(as) educadores(as) atuam na educação básica nos níveis Maternal I e II, 
Jardim I e II, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial, 
bem como, uma coordenadora pedagógica e uma professora cedida para uma 
instituição destinada as pessoas com deficiências e necessidades educacionais 
especiais. 

Projeto Político-Pedagógico: implicações sobre a inserção, a interdisciplinaridade 
e a sistematização do Ensino da Dança Educativa de Laban

A partir da análise qualitativa pautada na pesquisa-ação, nas contribuições 
do Ensino da Dança Educativa de Laban (1978, 1990) e na discussão realizada 
pelos(as) professores(as) de Educação Física, Arte e Pedagogia sobre o PPP da 
sua escola foram evidenciadas as seguintes categorias: 1) Inserção dos con teúdos 
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de Dança no PPP: inclusão real na prática?; 2) Os conteúdos de dança e o proces-
so de construção da interdisciplinaridade pelos(as) professores(as) de Educação 
Física, Arte e Pedagogia e; 3) Sistematização dos conteúdos da Dança Educativa 
de Rudolf Laban.

1)  inserção dos conteúdos de Dança no Projeto Político-Pedagógico: inclusão real na 
prática?

O PPP, segundo Vasconcellos (2004), é o plano global da instituição. Pode ser 
entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de Planeja-
mento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define 
claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teó-
rico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de 
organização e integração da atividade prática da instituição neste processo de 
transformação.

Entendendo a importância desse documento para a construção da identidade 
da escola, foi solicitado aos professores(as) que providenciassem o PPP da sua 
escola. Essa solicitação ocorreu no 1º módulo do Programa, no 2º semestre de 
2013. Como alguns docentes ministravam aulas na mesma escola, foi permitido 
que realizassem a leitura e análise do PPP em grupos, o que seria discutido nos 
próximos encontros. 

A realização da discussão e reflexão do PPP só foi possível no 3º Módulo do 
Programa (2º semestre/2014), devido a demora do acesso a esse documento, 
bem como, dos(as) professores(as) em realizar a leitura e análise nos seus gru-
pos de trabalho, justificando pouca disponibilidade de tempo. Cabe ressaltar que 
somente três grupos, num total de oito, apresentaram a análise solicitada.

Em linhas gerais, os(as) professoras(as) apontaram que a elaboração do PPP 
não é realizada coletivamente e que há necessidade da construção coletiva do 
planejamento das atividades que nele constam. Também relataram que é preciso 
dar voz para todos os atores envolvidos, para a ampliação dos horizontes e assim, 
transformar um documento que não sai da gaveta em algo concreto e que norte-
ará o caminho escolhido. A pedagoga PMora1 destacou que há um descompasso 
entre a fundamentação teórica com a prática pedagógica. 

1 A identificação dos(as) professores(as) foi realizada através das siglas das disciplinas e de 
nomes fictícios. Para os(as) professores(as) de Educação Física colocamos a sigla EF, de Arte 
a sigla A e de Pedagogia a sigla P.
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Contudo, os(as) professores(as) relataram que as discussões e reflexões do 
PPP no Programa possibilitou as trocas de experiências e ideias (EFCecília, EFRo-
meo), a compreensão das relações do trabalho, políticos, sociais e pedagógicos 
dentro desse PPP (EFCecília), a melhora da prática pedagógica (EFMikhail, EFJú-
lio, AMarius, PGabriela, POlga), a melhora da consciência sobre as obrigações e 
direitos no desenvolvimento do trabalho na escola (AJuan), o reconhecimento da 
importância do trabalho em grupo (PVivian), o sentimento de mudança (PMar-
tha), a percepção de quanto o PPP é “maquiado”, apresentando belos projetos, 
uma teoria de peso, mas que não se efetiva na prática (PFanny).

Diante do exposto, percebe-se o descumprimento das escolas ao Plano Na-
cional de Educação (BRASIL, 2001), com referência aos objetivos e prioridades 
do PPP. O Plano salienta que deve haver a democratização da gestão do ensino 
público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participa-
ção dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da esco-
la e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

E, ao tratar dos objetivos da gestão democrática, o Plano indica que cada sis-
tema de ensino deve definir normas e diretrizes gerais de “gestão democrática” 
do ensino público, que sejam desburocratizantes e flexíveis, para desta forma, 
estimular a iniciativa e ações inovadoras. Além de apoiar tecnicamente as escolas 
na elaboração e execução de sua proposta pedagógica e assegurar a autonomia 
administrativa e pedagógica das escolas e ampliar sua autonomia financeira, 
através do repasse de recursos diretamente às escolas para pequenas despesas 
de manutenção e cumprimento de sua proposta pedagógica (BRASIL, 2001).

Complementando, Libâneo (2010) destaca que o PPP constitui-se num pro-
cesso democrático de decisões, não apenas de um mero documento, mas da exe-
cução coletiva deste processo de ação e de reflexão. Ele instaura formas de orga-
nização escolar pedagógica e diminui a fragmentação do trabalho em sua 
globalidade, alcançando assim, uma gestão participativa.

No que se refere à questão sobre a inserção dos conteúdos de dança com os 
conteúdos programáticos constantes no PPP, as respostas dos(as) educadores(as) 
de Educação Física é que a dança se relaciona com os conhecimentos das mani-
festações culturais, participação em festa da família, apresentação de dança, in-
tervalo de talentos (EFAlice), outra mencionou que todos podem se relacionar 
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com a dança, através da interdisciplinaridade, mas principalmente o movimento, 
música, linguagem oral, artes visuais (EFRomeo) e ainda, a professora EFCar-
mem mencionou que os conteúdos de dança estão presentes nos componentes 
curriculares de Arte e Educação Física, de forma tímida. 

Para o docente EFMikhail, essa relação pode ser realizada através do Projeto 
Carnaval, no qual pode ser feito interpretação de músicas e canções diversas, 
além de participação em brincadeiras e jogos cantados, rítmicos, escuta de obras 
musicais variadas, brincadeiras de roda (cantadas), trabalho com a expressivida-
de, exploração e produção de sons com a voz, o corpo e materiais sonoros diver-
sos. Já a professora EFMilena relatou que a escola não dá tanta importância para 
este conteúdo. 

Os(as) professores(as) de Arte mencionaram que os conteúdos de dança 
constam no PPP através de projetos sobre a Cultura Afro, Cultura Indígena, Di-
versidade Cultural e Manifestações folclóricas (AGuilhermina), que estão cons-
tantes nos planos de ensino anual de Educação Física e Arte (AGeraldine) e, na 
escola de ensino fundamental os conteúdos da dança estão no currículo das áre-
as de Educação Física e Arte, geralmente são trabalhados por professores espe-
cialistas, desvinculados das demais áreas (AJohana). 

Para as pedagogas, o conteúdo que remete um pouco à dança é a música inse-
rida na disciplina de Arte (PGabriela, Pisadora, PJennifer), que a dança aparece 
nos conteúdos de Arte e Educação Física (POlga), que a dança aparece no projeto 
voltado ao Folclore através das danças populares, na Educação Física com movi-
mento, alongamento (PFanny, PIsadora, PJennifer) e a docente PCristina enfati-
zou que além de não ter especificações sobre a dança, o PPP não é um documen-
to fiel à realidade e necessidade da unidade escolar. A pedagoga PIsadora 
mencionou que faltou contemplar a dança de uma forma mais significativa. Cola-
borando com esse apontamento, a professora PFanny, apontou que no PPP a dan-
ça pouco aparece e quando há algo relacionado ao movimento está dentro de 
Arte e Educação Física.

Quando falamos do PPP da escola, subentende-se que os conteúdos das disci-
plinas precisam constar nesse documento. Betini (2005) salienta que o PPP é a 
peça chave do planejamento educacional e elemento indispensável para a gestão 
da escola. No caso da nossa pesquisa, especificamente, estamos indagando sobre 
os conteúdos de dança inserida no PPP. 
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Diante do exposto, podemos relacionar os nossos resultados com a pesquisa 
desenvolvida por Sousa, Hunger e Caramaschi (2014), que evidenciou em seu 
estudo que o ensino da dança na escola carece de um trabalho conjunto dos pro-
fessores de Arte e Educação Física para que possam ser contemplados no PPP. 
Verificou-se que o grupo pesquisado não tinha uma participação efetiva e coleti-
va durante o processo de construção do projeto educacional da escola. Esses au-
tores ressaltaram que através da elaboração do PPP os professores terão condi-
ções de conhecer a realidade onde ele está trabalhando (nível social, cultural, 
entre outros conhecimentos) e conversar com os pares sobre os conteúdos (no 
nosso caso específico, a dança) a serem abordados durante o ano e dessa manei-
ra, promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas, proporcionando um co-
nhecimento integral para os alunos. 

A professora EFCecília destacou que na maioria dos PPP das escolas, os con-
teúdos de dança estão contemplados, seja nas disciplinas de Arte, Educação Físi-
ca ou em projetos/planos de ação. Porém, na grande realidade isso não se con-
cretiza na prática. A professora EFPaquita percebeu que a dança tem pouco 
destaque no PPP e ressaltou a importância de promover uma mudança nesse 
aspecto. Já a docente PVivian relatou que [...] o conteúdo de dança está no PPP de 
sua escola somente na disciplina de Arte, salientando também que deveria estar 
incluído dentro dos conteúdos de outras disciplinas.

De acordo com Sousa (2001), a superação do modelo técnico burocrático só 
pode ser efetivada quando os atores do processo educacional (pais, alunos, pro-
fessores, corpo técnico-administrativo, pessoal de apoio e direção) têm uma re-
flexão crítica sobre a sociedade e, com base nela, propõem mudanças materiali-
zadas na elaboração de um PPP, cujo foco almeja orientar as práticas escolares 
para uma efetiva transformação social. Essa prática está muito mais condiciona-
da à situação de autonomia nas escolas que à de meros executores acríticos de 
normas e regras, impostas pelo controle hierárquico.

Por isso faz-se necessário uma prática cotidiana de discutir, decidir, trocar ex-
periências, para então construir na escola um PPP que realmente seja a identidade 
da escola e não mero instrumento burocrático, feito para cumprir a norma e ser 
depois engavetado, mas que seja vivenciado por todos, em todos os momentos. 

Para superar a fragmentação do trabalho pedagógico, Gadotti (1998) enfatiza 
que é imprescindível que os educadores atuem no espaço escolar, tendo claro o 
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significado do PPP, da importância da sua construção coletiva, da concepção de 
educação que tem em vista. Pois, conceber, coordenar, realizar e avaliar o PPP é 
de responsabilidade de todos que estão envolvidos com a escola. O projeto da 
escola depende, sobretudo, da ousadia dos seus agentes, da ousadia de cada es-
cola em assumir-se como tal, partindo da cara que tem, com o seu cotidiano e o 
seu tempo-espaço. Um PPP se constrói de forma interdisciplinar. 

Portanto, a interdisciplinaridade para Thiesen (2008, p. 553),

[...] é um movimento importante de articulação entre o ensinar e o aprender. Com-
preendida como formulação teórica e assumida enquanto atitude tem a potenciali-
dade de auxiliar os educadores e as escolas na ressignificação do trabalho pedagógi-
co em termos de currículo, de métodos, de conteúdos, de avaliação e nas formas de 
organização dos ambientes para a aprendizagem. 

Especificamente aos conteúdos de dança, constatou-se uma nova maneira de 
relacionar a dança na escola, o que podemos observar no relato da professora 
EFPaquita, quando apontou acreditar que com essas reflexões foi possível modi-
ficar alguns aspectos relacionados à dança na escola, e seu destaque nos planos 
de ensino e PPP. Salientou que terá mais conhecimento para se dedicar a essas 
modificações, sendo possível uma melhor sistematização desse conteúdo tão im-
portante para o contexto escolar em geral. A pedagoga PVivian enfatizou que é 
preciso cobrar e sugerir o conteúdo de dança presente no PPP nas diferentes 
disciplinas e faixas etárias. 

Para a pedagoga PMora, tanto as atividades como as reflexões mudaram seu 
pensamento e seu comportamento em relação aos conteúdos a serem trabalha-
dos. Enfatizou que agora, sempre procura vincular o conteúdo de dança às ativi-
dades desenvolvidas. A pedagoga PCristina destacou que a consciência e expres-
são corporal para o ser humano têm sua marca desde primórdios. Ressaltou que 
este programa proporcionou reflexão em sua prática pedagógica, que é preciso 
cumprir sim a grade escolar obrigatória, mas atrelar os conteúdos de forma mais 
prazerosa e significativa para a criança. 

Libâneo (2010) ressalta que o PPP é proposto com o objetivo de descentrali-
zar e democratizar a tomada de decisões pedagógicas, jurídicas e organizacio-
nais na escola, buscando maior participação dos agentes escolares. Segundo o 
autor, o PPP pode significar uma forma de toda a equipe escolar tornar-se corres-
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ponsável pelo sucesso do aluno e por sua inserção na cidadania crítica. Deve-se 
cuidar para que o PPP esteja em permanente avaliação, em todas as suas etapas 
e durante todo o processo, a fim de garantir o caráter dinâmico da vida escolar 
em todas as suas dimensões.

Segundo Sousa (2001), ao caracterizá-lo como o instrumento que, intencio-
nalmente, possibilita um repensar da ação educativa, o PPP leva a escola a cons-
truir sua autonomia e sua identidade. Na perspectiva de sua incompletude, esse 
projeto deve ser continuamente redimensionado, visto que as identidades da es-
cola, do professor, do aluno e da sociedade estão em permanente transformação.

Complementando, Libâneo (2010) destaca que o PPP constitui-se num pro-
cesso democrático de decisões, não apenas de um mero documento, mas da exe-
cução coletiva deste processo de ação e de reflexão. Ele instaura formas de orga-
nização escolar pedagógica e diminui a fragmentação do trabalho em sua 
globalidade, alcançando assim, uma gestão participativa.

Diante desses apontamentos, passaremos no próximo eixo para a análise das 
reflexões acerca dos conteúdos de dança e o processo de construção da interdis-
ciplinaridade. 

2)  Os conteúdos de Dança e o processo de construção da interdisciplinaridade 
pelos professores(as) de Educação Física, Arte e Pedagogia

Os(as) professores(as) apontaram que seria essencial a interdisciplinaridade 
entre as três áreas, apresentando possibilidades e sugestões. Destacaram tam-
bém os desafios enfrentados para promover um trabalho pedagógico de integra-
ção e interatividade. 

Ao término do Programa (2º semestre/2014) foi questionado se os(as) 
professores(as) estão conseguindo ensinar os conteúdos de dança numa pers-
pectiva interdisciplinar (Educação Física, Arte, Pedagogia), solicitando uma 
justificativa. 

Os resultados mostram que doze docentes, sendo seis pedagogas, quatro 
professores(as) de arte e dois de educação física mencionaram que estão conse-
guindo desenvolver um trabalho interdisciplinar com os conteúdos de dança na 
sua escola. Destacaremos nos excertos abaixo uma justificativa de cada área de 
atuação:
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Sim, trabalhando os conteúdos de dança de forma integrada com vivências práti-
cas, teóricas e registro da atividade ou vivência através do desenho. (PIsadora)

Sim. Comecei a trabalhar o conteúdo de dança há pouco menos de um mês (mais 
ou menos) e junto com a Educação Física e a Pedagogia dentro do Projeto Índios do 
Brasil, no qual a contextualização foi realizada pela pedagoga e a dança indígena pela 
professora de educação física e a de arte. (AGeraldine)

Sim, mas acredito que pode ser ainda melhor. Este ano consegui realizar a inter-
disciplinaridade com Arte e Pedagogia através do Projeto Folclore, onde realizei a 
parte prática das coreografias e aspectos das regiões escolhidas. A professora de 
Arte trabalhou obras de artes da região e a professora da sala destacou os aspectos 
históricos, culturais e sociais. Isso fez com que o tema tivesse mais significado para 
os alunos e o projeto fosse bem sucedido. (EFPaquita)

Esses resultados podem ser ancorados nas palavras de Japiassu (1976), que 
caracteriza a interdisciplinaridade pela intensidade das trocas entre os especia-
listas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo 
projeto. A interdisciplinaridade visa a recuperação da unidade humana pela pas-
sagem de uma subjetividade para uma intersubjetividade e, assim sendo, recupe-
ra a ideia primeira de cultura (formação do homem total), o papel da escola (for-
mação do homem inserido em sua realidade) e o papel do homem (agente das 
mudanças do mundo). 

Esse autor ressalta ainda que 

[...] do ponto de vista integrador, a interdisciplinaridade requer equilíbrio entre am-
plitude, profundidade e síntese. A amplitude assegura uma larga base de conheci-
mento e informação. A profundidade assegura o requisito disciplinar e/ou conhe-
cimento e informação interdisciplinar para a tarefa a ser executada. A síntese 
assegura o processo integrador. (p. 65-66)

Thiesen (2008, p. 550-551) salienta que 

[...] um processo educativo desenvolvido na perspectiva interdisciplinar possibilita o 
aprofundamento da compreensão da relação entre teoria e prática, contribui para 
uma formação mais crítica, criativa e responsável e coloca escola e educadores dian-
te de novos desafios tanto no plano ontológico quanto no plano epistemológico.
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Os depoimentos de oito professores(as), sendo cinco professores(as) de edu-
cação física, duas pedagogas e uma educadora de arte, destacam a tentativa de 
realizar um trabalho interdisciplinar com os conteúdos de dança. Podemos ob-
servar esse movimento através dos seguintes relatos do professor EFMikhail de 
educação física, mencionando que desenvolve a interdisciplinaridade às vezes, 
pois atualmente está trabalhando com o projeto “Quem tem um amigo, tem um 
tesouro” e algumas atividades são realizadas interdisciplinarmente. Por exem-
plo: O PEBI (Pedagogia) trabalha a letra de uma determinada música de roda, o 
PEBII (Arte) realiza (pintura/ registro/ desenhos) e as atividades de roda são 
desenvolvidas pelo PEBII (Educação Física). 

A professora de Arte AJohana justificou que está tentando se aproximar do 
professor de educação física, estamos conversando sobre os conteúdos de nossas 
áreas e verificando o que podemos trabalhar juntos, mas também tem o interesse 
e participação da professora de português que além de ceder suas aulas, quer 
participar do projeto e está procurando em seu conteúdo incluir a dança. Nesse 
momento os alunos estão escrevendo uma revistinha sobre o assunto. Já a peda-
goga PJuliete argumentou que desenvolve pouco a interdisciplinaridade, ainda 
falta espaço físico, recursos materiais, tudo é feito com algumas adaptações.

Fazenda (1979, p. 48-49) enfatiza que 

[...] a introdução da interdisciplinaridade implica simultaneamente uma transforma-
ção profunda da pedagogia, um novo tipo de formação de professores e um novo 
jeito de ensinar, ou seja, passa-se de uma relação pedagógica baseada na transmissão 
do saber de uma disciplina ou matéria, que se estabelece segundo um modelo hierár-
quico linear, a uma relação pedagógica dialógica na qual a posição de um é a posição 
de todos. Nesses termos, o professor passa a ser o atuante, o crítico, o animador por 
excelência.

Nas palavras de Thiesen (2008, p. 546), “[...] a interdisciplinaridade, como 
um movimento contemporâneo que emerge na perspectiva da dialogicidade e 
da integração das ciências e do conhecimento, vem buscando romper com o ca-
ráter de hiperespecialização e com a fragmentação dos saberes”. Esse autor en-
fatiza ainda que 

[...] só haverá interdisciplinaridade no trabalho e na postura do educador se ele for 
capaz de partilhar o domínio do saber, se tiver a coragem necessária para abandonar 
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o conforto da linguagem estritamente técnica e aventurar-se num domínio que é de 
todos e de que, portanto, ninguém é proprietário exclusivo. Não se trata de defender 
que, com a interdisciplinaridade, se alcançaria uma forma de anular o poder que 
todo saber implica, mas de acreditar na possibilidade de partilhar o poder que se 
tem, ou melhor, de desejar partilhá-lo. (p. 552)

Para Luck (2000), a construção interdisciplinar reclama o envolvimento de 
educadores na busca de soluções para os problemas relacionados ao ensino e à 
pesquisa. O objetivo da interdisciplinaridade é o de promover a superação da vi-
são parcelar de mundo e facilitar a compreensão da complexidade da realidade e, 
desse modo, resgatar a centralidade do homem, compreendendo-o como ser de-
terminante e determinado. No contexto do ensino, o conceito de interdisciplina-
ridade é um processo que envolve a integração e o engajamento de educadores, 
num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si 
e com a realidade. Superando a fragmentação, o ensino objetiva a formação inte-
gral dos alunos, para exercerem criticamente sua profissão, sendo capazes de 
enfrentar os problemas complexos e globais da realidade atual.

Após as discussões e reflexões sobre a interdisciplinaridade, na próxima cate-
goria são abordados a sistematização dos conteúdos da Dança Educativa segun-
do a proposta de Laban (1978, 1990) elaborados pelos(as) professores(as) de 
Educação Física, Arte e Pedagogia. 

3) Sistematização dos conteúdos da Dança Educativa de Rudolf Laban

Dentro do contexto das necessidades educacionais contemporâneas e consi-
derando ainda a necessidade do estímulo ao trabalho em equipe nos programas 
de formação de professores, compreendemos como parte do processo formativo 
desse Programa o desenvolvimento de processos pedagógicos incluindo técnicas 
de trabalho em grupo que oportunizem ao professor(a) a sistematização de co-
nhecimentos teórico-práticos, capazes de fornecer subsídios para o desenvolvi-
mento compreensível do ensino de dança na escola. 

Assim, no 3º Módulo do Programa (2º semestre de 2014) foi realizada a cons-
trução coletiva da sistematização dos conteúdos da Dança Educativa, preconizada  
por Laban (1978,1990), vivenciados, discutidos e refletidos pelos(as) professo-
res(as) ao longo de um ano e meio. 

O PrOjEtO POLÍtICO-PEDAgógICO, A INtErDISCIPLINArIDADEE A SIStEMAtIzAçãO DO ENSINO DA DANçA...
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Dessa maneira, foi sugerida a constituição de grupos de trabalho composto 
pelos especialistas das três áreas: Educação Física, Arte e Pedagogia, para reali-
zar uma proposta de sistematização dos conteúdos de dança pautados nos pres-
supostos da Dança Educativa de Laban (1978,1990). A divisão procurou atender 
desde educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental. Assim, foram 
constituídos quatro grupos de trabalho. O primeiro ficou encarregado de siste-
matizar os conteúdos de dança para a educação infantil (Maternal I e II, Jardim I 
e II), o segundo grupo ficou responsável pelo 1º e 2º Anos, o terceiro com o 3º  
e 4º Anos e quarto grupo elaborou a sistematização para o 5º Ano do ensino  
fundamental.

Após ampla discussão com os grupos para a elaboração desta sistematiza-
ção, foram elencados alguns temas como possibilidades de organização dos con-
teúdos de dança: consciência corporal; coreologia (eukinética: o estudo dos fa-
tores de movimento: espaço, tempo, peso, fluência e as oito ações básicas de 
esforço; corêutica: o estudo das formas espaciais dentro da cinesfera e a labano-
tation: a escrita do movimento); processo criativo e expressivo; processo inter-
pretativo; processo histórico, social e cultural; composição coreográfica e apre-
ciação estética.

Os(as) professores(as) apontaram alguns aspectos interessantes na apresen-
tação desta sistematização para os demais grupos, o que permitiu fazer a discus-
são e reflexão sobre essa primeira tentativa de organizar os conteúdos de dança 
para serem inseridos efetivamente na escola, bem como, procurando articular ao 
PPP e realizar um trabalho interdisciplinar.

Todos os grupos consideraram a experiência enriquecedora, pois permitiu 
vislumbrar o processo como todo. Os grupos apresentaram algumas ressalvas 
quanto à autoavaliação, apontando que fizeram apenas a separação dos temas na 
sala e cada um ficou responsável pelo seu tema. As dificuldades apresentadas 
pelos grupos para realizar esta atividade foram a disponibilidade de tempo, a 
falta de socialização e diálogo entre os integrantes. Somente o quarto grupo 
(EFCecília, EFJúlio, AMarius, ANair, PVivian, PFanny, PMora, PMarie, POdete) 
mencionou que não encontrou nenhuma dificuldade, contudo, enfatizou que po-
deriam ter melhorado alguns aspectos. 

O primeiro grupo responsável pela Educação Infantil (EFRomeo, EFMikhail, 
AAurora, APerla, PMartha, PGabriela, PBetsel, PJuliete, PJennifer), o segundo en-



| 77

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

carregado pelo 1º e 2º Anos (EFMilena, EFCarmem, AMercedes, AJuan, PPaola, 
PIsadora, PMary, PRuth) e o quarto pelo 5º Ano (EFCecília, EFJúlio, AMarius, 
ANair, PVivian, PFanny, PMora, PMarie, POdete) mencionou que todos os conteú-
dos de dança sistematizados podem ser relacionados e trabalhados interdiscipli-
narmente. Já o terceiro (3º e 4º Anos) relacionou os conteúdos de dança com 
Matemática, História, Ciências, Geografia e Português (EFPaquita, EFMiguel, EFA-
lice, AGuilhermina, AGeraldine, AJohana, PMarika, PRoxane, PCristina, POlga). 

Como sugestão de distribuição dos conteúdos de dança durante o ano, o pri-
meiro grupo mencionou que os pedagogos poderiam desenvolver quinzenal-
mente e os(as) professores(as) de arte poderia realizar semanalmente (EFRo-
meo, EFMikhail, AAurora, APerla, PMartha, PGabriela, PBetsel, PJuliete, PJennifer). 
O segundo grupo respondeu que os conteúdos poderiam ser ministrados toda 
semana, duas aulas, em todos os bimestres pelos(as) professores(as) de Arte, 
Educação Física e Pedagogo. Ressaltou ainda que tais conteúdos seriam desen-
volvidos de maneira sistemática e progressiva (EFMilena, EFCarmem, AMerce-
des, AJuan, PPaola, PIsadora, PMary, PRuth). 

O terceiro grupo relatou que poderiam ser ministradas três aulas por semana, 
sendo ministrada uma aula por cada docente, durante todo o ano. No entanto, 
enfatizou a necessidade de uma articulação e definição de uma proposta de tra-
balho com objetivos, conteúdos, finalidades, etc entre todos os envolvidos nesse 
processo (EFPaquita, EFMiguel, EFAlice, AGuilhermina, AGeraldine, AJohana, 
PMarika, PRoxane, PCristina, POLga). O quarto grupo apontou que os conteúdos 
de dança devem ser trabalhados em todos os bimestres e buscando a interdisci-
plinaridade (EFCecília, EFJúlio, AMarius, ANair, PVivian, PFanny, PMora, PMarie, 
POdete).

Podemos inferir e perceber, nessas colocações, que esse processo de sistema-
tização dos conteúdos de dança pautados na Dança Educativa de Laban (1978, 
1990), ampliou as possibilidades de organização e de implementação efetiva do 
ensino da dança na escola. A elaboração dessa proposta sobre os conteúdos de 
dança, contudo, não estipulou modelos, mas foi exposta uma sugestão de ideias, 
sujeitas a críticas e adaptações. 

Concordamos com Gehres (1996, p. 27), quando afirma que “a sistematização 
do conhecimento não ocorre apenas no campo racional e cognitivo, mas também 
no campo vivido e sentido”.
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Por isso, nosso objetivo foi traçar uma reflexão acerca dos conteúdos de dan-
ça que pudesse ser realmente colocado em prática no contexto escolar de cada 
professor(a), pois a sistematização foi realizada por todos, analisando várias 
possibilidades como os objetivos, os conteúdos, os procedimentos/estratégias 
(atividades), os recursos, a avaliação, bem como, as adaptações necessárias para 
cada faixa etária. Além de possibilitar a construção de um material didático e 
pedagógico que subsidiará a prática pedagógica para os(as) professores(as) de 
Educação Física, Arte e Pedagogia. Eles poderão compartilhar esses conhecimen-
tos com as demais áreas e com toda equipe escolar. 

Brasileiro (2002-2003, p. 51) salienta que “são poucos os estudos em que se 
procura analisar as possiblidades de materialização de propostas de ensino da 
dança, e, mesmo os existentes, apresentam-se sob a referência de modelo”.  
A autora enfatiza ainda a “necessidade de se discutir a educação no interior da 
escola, compreendendo como ela constrói a concepção de homem e de mundo, 
que é refletida nos projetos científicos, políticos, pedagógicos, éticos e estéticos” 
(p. 57). 

A autora também ressalta a importância de se criarem novas possibilidades 
para facilitar a expressão original de cada aluno e dar a eles o sentido de grupo 
social, à medida que lhes permitam reconhecer-se como agentes que vivenciam, 
refletem e reelaboram a cultura. 

Colaborando com nossa perspectiva, Strazzacappa (2002-2003, p. 78) men-
ciona que 

[...] a realização de projetos de ensino de dança em escolas deve ser incentivada, uma 
vez que a escola é uma instituição reconhecida pela comunidade e tem infraestrutu-
ra física básica para sua concretização (salas de aulas e aparelho de som). Porém, 
para se evitar os riscos trazidos pela realização de projetos isolados, as escolas deve-
riam definitivamente incorporar o ensino de dança em sua grade curricular.

Marques (1999) sugere que, ao pensar na dança educativa, estejamos prepa-
rados para partir da realidade e do contexto nos quais o aluno está inserido para 
então transformarmos, de forma consciente e problematizadora, o conteúdo a 
ser ensinado. Assim, levaremos o aluno a pensar na dança sempre como um 
processo individual, coletivo e social em que todos são produtores de saberes e 
conhecimentos.
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CONSiDERAÇÕES FiNAiS

Os resultados apontam que os(as) professores(as) consideraram de extrema 
importância a discussão e reflexão do PPP no PFCEF, pois lhes permitiu o conhe-
cimento deste projeto, vislumbrar novas possibilidades de ação pedagógica, lhes 
propiciou trocas de experiências e motivou mudanças em relação à prática peda-
gógica, especialmente no que diz respeito ao ensino da dança na escola. Nos de-
poimentos dos(as) professores(as), verificou-se que a construção desse docu-
mento não acontece coletivamente, há uma desarticulação entre a teoria indicada 
no documento sistematizado e a prática exercida na escola. Também consta- 
tou-se que o PPP tem por finalidade apenas cumprir com as exigências burocrá-
ticas e não aparece como eixo norteador para os encaminhamentos pedagógicos.

Marques (1990, p. 23) enfatiza que “a construção de um PPP se faz através de 
um processo de reflexão permanente em que os problemas da escola deverão ser 
bem analisados, na busca de alternativas que sejam viáveis à efetivação de sua 
intencionalidade, que “não é descritiva ou constatativa, mas é constitutiva”. Res-
salta ainda, que precisamos de uma escola descentralizada que busque mais au-
tonomia, visando melhorias e a manutenção de qualidade”. 

Para isso, Fazenda (2008) ressalta que a educação precisa se alicerçar no en-
volvimento, comprometimento e engajamento dos educadores, bem como, deve 
partir do diálogo, da reciprocidade, compromisso com as demais disciplinas e 
saber contribuir com seus saberes. 

Especificamente no que tange a inserção dos conteúdos de Dança no PPP, evi-
denciou-se nos relatos dos(as) professores(as) que os conteúdos de dança estão 
inseridos no documento formal (PPP) das escolas, seja nas áreas de Educação 
Física, Arte ou mesmo em projetos, no entanto, não se efetiva concretamente no 
cotidiano escolar. Alguns comentaram a necessidade de mudança e inclusão dos 
conteúdos de dança nas demais áreas do conhecimento. 

Nesse sentido, verificou-se que a reflexão sobre o PPP durante o Programa, 
pode contribuir para que esse projeto educacional seja encarado por toda a co-
munidade escolar como um instrumento de transformação, e não apenas como 
um documento padrão que será arquivado. Para que isso aconteça, ele deve ser 
construído coletivamente e de acordo com a realidade, com as necessidades e 
expectativas de todos os envolvidos no cotidiano escolar. 

Os(as) professores(as) de Educação Física, Arte e Pedagogia sugeriram como 
possibilidades do processo de construção de um trabalho interdisciplinar dos 
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conteúdos de dança, o desenvolvimento de projetos, nos quais cada disciplina 
poderia trabalhar com a sua especialidade, entretanto adotando um mesmo ob-
jetivo para as três áreas. Para isso, faz-se necessária disposição, interesse, diálo-
go, discussão e planejamento entre a equipe pedagógica para que haja uma cons-
trução única e coletiva, bem como conhecimento e compreensão do objetivo do 
ensino da dança na escola. 

Para superar esse desafio, segundo sugestões dos participantes, poderia ocor-
rer a elaboração, organização de pesquisas, aprofundamento e debates acerca 
dos conteúdos de dança nas horas destinadas às Atividades de Trabalho Pedagó-
gico Coletivo (ATPCs). Entretanto, relataram que muitas vezes encontram dificul-
dade em promover a interdisciplinaridade devido à falta de tempo, de abertura e 
de diálogo da equipe gestora.

Em relação a isso, Fazenda (1999) menciona que a interdisciplinaridade im-
plica relação de reciprocidade, de mutualidade, de substituição da concepção 
fragmentária por uma concepção unitária do ser humano, ou seja, um movimen-
to de renovação frente aos problemas do ensino e da pesquisa. Complementando, 
Gadotti (1999) enfatiza que a interdisciplinaridade visa garantir a construção de 
um conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas. 

No tocante à sistematização do conhecimento, ao propormos uma construção 
coletiva dos conteúdos de dança a ser realizada pelos(as) professores(as) de 
Educação Física, Arte e Pedagogia, podemos verificar que cada um contribui, 
dentro da sua especificidade, com a elaboração de propostas concretas de ação 
para o ensino da dança na escola. 

Apesar das dificuldades apresentadas (falta de tempo, diálogo e comunicação 
entre os integrantes do grupo), essa proposta trouxe algumas contribuições, 
como a socialização do conhecimento produzido pela humanidade. Entender a 
Dança como espaço para socializar o conhecimento produzido em várias áreas, 
se constitui um avanço significativo. Assim, faz-se necessário entender a escola 
como espaço fundamental para que a produção e a sistematização do conheci-
mento aconteçam, partindo da socialização do conhecimento já produzido até 
aquele momento histórico, buscando entender criticamente de que maneira esta 
produção aconteceu.

Outra contribuição se refere à sistematização de um conteúdo que pode ser 
inserido em vários componentes curriculares, com a elaboração dos objetivos, 
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conteúdos, estratégias e avaliação. Por fim, a compreensão de que é fundamental 
que toda sistematização de conteúdos, no caso da nossa pesquisa, a dança, esteja 
diretamente articulada ao PPP da instituição de ensino.

Dessa maneira, o PFCEF propiciou a interação entre as três áreas, estabeleceu 
espaços de reflexão e participação, permitiu a troca de experiências entre os 
professores(as), bem como, possibilitou a análise da própria prática educacional 
inserida ao seu contexto escolar, para que tornem possível a compreensão, inter-
pretação, intervenção e a ressignificação sobre a prática pedagógica referente ao 
ensino da dança na escola.

Conclui-se que o método da pesquisa-ação e a participação ativa, construtiva 
e compartilhada da maioria dos(as) professores(as) de Educação Física, Arte e 
Pedagogia, resultando na discussão do PPP, no processo inicial de reflexão das 
possibilidades de interdisciplinaridade e na elaboração coletiva de uma sistema-
tização voltado aos conteúdos da dança educativa com diferentes áreas do co-
nhecimento, tem se mostrado uma alternativa fecunda, devido ao favorecimento 
de um novo entendimento acerca da relação teoria-prática em educação. 
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6
O DESENHO GEOmÉTRiCO COmO CONTRiBuTO AO 
DESENVOLVimENTO DO PENSAmENTO GEOmÉTRiCO

marisa da Silva Dias
Ana maria maggi Trotti Fabrício

Gabriela Colovati de Almeida
isabella Basilio Sequinel

Faculdade de Ciências/Unesp/Bauru

Resumo: O projeto intitulado O desenho geométrico como contributo ao desenvolvimento do 
pensamento geométrico se inseriu no Programa Núcleo de Ensino no ano de 2013 e teve a 
vigência por dois anos. Os principais objetivos foram: contribuir com o desenvolvimento do 
pensamento geométrico do estudante do ensino básico por meio do desenho geométrico 
como também com a formação do futuro professor de matemática, uma vez que as três bol-
sistas envolvidas eram do curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade de Ciências/
Bauru. Em 2013 o projeto foi desenvolvido em uma escola do município de Bauru e em 2014 
em uma escola estadual da mesma cidade. As atividades desenvolvidas foram realizadas com 
os estudantes do Ensino Fundamental II cujos conceitos geométricos versaram sobre luga-
res geométricos, polígonos e simetria. Dentre os resultados destaca-se, para as bolsistas, a 
vivência de elaborar atividades articuladas tanto com o conceito a ser ensinado como com o 
currículo escolar, de modo diferenciado de uma aula tradicional. Para os estudantes, uma 
aprendizagem da matemática articulada com outros campos do conhecimento. 

Palavras-chave: Desenho geométrico; pensamento geométrico; ensino de geometria.

iNTRODuÇÃO: um BREVE HiSTóRiCO

O projeto foi desenvolvido nos anos de 2013 e 2014 tendo como principal 
objetivo contribuir com o desenvolvimento do pensamento geométrico do estu-
dante do ensino básico por meio do desenho geométrico como também com a 
formação do futuro professor de matemática. Dentre os objetivos específicos 
destacam-se a aprendizagem do estudante da escola pública quanto às constru-
ções geométricas, com base no desenho geométrico com régua e compasso; a 
instrução e o fomento de reflexões das bolsistas acerca da saída da disciplina 
Desenho Geométrico da grade curricular brasileira; uma análise do uso do dese-
nho geométrico para o ensino da matemática e a elaboração de atividades. 
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A fase inicial do projeto (2013) estruturou-se na realização de reuniões com 
bolsistas e com gestores (coordenação e direção) das escolas para discussão do 
projeto e na pesquisa sobre o tema, a fim de estabelecer um cronograma de inter-
venção pelas bolsistas. A partir de pesquisa, foi iniciado um levantamento de ma-
terial (livros, artigos, sites, etc.) com potencial para colaborar na elaboração de 
atividades para estudantes do Ensino Básico, ou seja, material que articulasse 
Desenho Geométrico com conceitos de matemática, com enfoque em geometria. 

O passo seguinte constituiu-se em um recorte desse levantamento, que resul-
tou no tema escolhido para elaboração das atividades em 2013: as figuras forma-
das pelos lugares geométricos (conjunto de infinitos pontos que gozam de uma 
determinada propriedade), que são: circunferência, arco-capaz, retas paralelas, 
bissetriz, mediatriz, elipse, parábola e hipérbole. Ainda no campo da geometria, 
no ano seguinte, também foram explorados o conceito de simetria, construções 
geométricas de polígonos e planificações do cubo. Tanto a seleção dos materiais 
como os objetivos das atividades foram construídos mediante estudo dos PCN 
(Parâmetros Curriculares Nacionais), Currículo do Estado de São Paulo e descri-
tores do Saresp (Sistema de avaliação de rendimento escolar do Estado de São 
Paulo), a fim de que as atividades e as dinâmicas propostas fossem coerentes 
para cada ano escolar. 

As atividades foram elaboradas pelas discentes (as bolsistas e uma voluntária 
por certo período) com orientação da coordenadora do projeto, em encontros 
semanais, nos quais eram discutidas as possíveis mudanças e adaptações para a 
série onde ocorreria a aplicação do projeto. Esse processo incluiu questionamen-
tos investigativos referentes aos conceitos matemáticos e didáticos, a fim de co-
laborar com o desenvolvimento da autonomia das bolsistas, futuras professoras 
de matemática. 

No caso dos lugares geométricos, as discentes tiveram que pesquisar cada um 
deles e elaborar atividades com objetivo de ressaltar a relação da figura formada 
com a propriedade inerente dos pontos que resultam a particularidade de ser con-
siderada como lugar geométrico. Ou seja, a circunferência como o lugar geomé-
trico dos pontos equidistantes de um ponto dado; a mediatriz como o lugar geo-
métrico dos pontos equidistantes de dois pontos dados; a reta paralela como o 
lugar geométrico dos pontos equidistantes de uma reta dada; a bissetriz como  
o lugar geométrico dos pontos equidistantes de duas retas concorrentes ou o lu-
gar geométrico dos pontos equidistantes dos lados de um ângulo dado; arco-ca-
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paz como o lugar geométrico dos pontos de onde segmentos dados são vistos 
segundo ângulos dados, e parábola como o lugar geométrico dos pontos do plano 
que estão equidistantes aos pontos de uma reta e a um ponto fora dela. Os polígo-
nos, o conceito de simetria e a planificação do cubo eram tópicos em que as bol-
sistas tinham mais domínio.

As atividades foram diversificadas no que tange aos recursos didáticos e enca-
minhamentos. Para trabalhar algumas habilidades nos estudantes mesclaram-se 
outros conceitos, além dos matemáticos, de forma que se evidenciasse a integra-
ção da matemática na vida e em outras áreas do conhecimento. Foram utilizadas 
articulações com as áreas de Arquitetura, Astronomia, Arte, Biologia e Educação 
Física, principalmente por meio de imagens, por exemplo, de bola, colmeia, corpo 
humano, flores, paisagens, palácios, etc. As concepções dos estudantes auxilia-
ram na dinâmica das aulas, principalmente por que era apresentada uma intro-
dução acerca do conceito que envolvia a atividade a ser desenvolvida, seja por 
meio de parte histórica ou por situações da realidade. 

Quanto à organização dos estudantes nas escolas, eles puderam trabalhar em 
grupos, proporcionando a interação entre eles e a discussão de ideias. Cada ativi-
dade teve uma dinâmica diferente, a da circunferência foi realizada no pátio da 
escola; a do arco-capaz foi realizada por meio de slides de teatros construídos 
com base nesse conceito, a da parábola, por meio da construção de rosáceas com 
EVA (espuma vinílica acetinada) – além de slides informativos de onde elas estão 
presentes nas obras de arte –; a das retas paralelas e a da mediatriz, por meio da 
construção de pipas; a da simetria trabalhou com imagens com diferentes eixos 
de simetria e a o cubo, com dobraduras. 

De modo geral, as bolsistas observaram o interesse da maioria dos estudan-
tes, mas também notaram que alguns estudantes não queriam participar de algu-
mas atividades e atrapalhavam o andamento da intervenção. Elas concluíram 
que introduzir assuntos matemáticos dessa maneira, além de possibilitar a 
aprendizagem, deixa a aula mais divertida e criativa, obtendo maior colaboração 
dos estudantes. Além disso, afirmaram que não se pode deixar de abordar o de-
senho geométrico no ensino, pois ele permite compreender melhor certos con-
ceitos geométricos. 

Este texto compreende reflexões das bolsistas sobre o histórico da disciplina 
Desenho Geométrico, e uma descrição sucinta dos principais encaminhamentos 
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do projeto e das atividades elaboradas e desenvolvidas por elas. Não foi possível 
apresentar aqui todas as atividades.

O DESENHO GEOmÉTRiCO

O Desenho Geométrico permaneceu oficialmente nos currículos escolares 
brasileiros por cerca de 40 anos, mas em 1971 com a promulgação da Lei n. 5692 
– Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Desenho Geométrico passou 
a ser de uma disciplina obrigatória tornando-se optativa. As escolas tinham liber-
dade para construir sua grade curricular, abolindo com o tempo as construções 
geométricas. Segundo Zuin (2001), apenas algumas escolas mantiveram essas 
construções nas aulas de Educação Artística, 

A Geometria e o Desenho Geométrico estudam as figuras geométricas, expli-
citando seus conceitos, propriedades e construções. O desenho é a geometria grá-
fica, relacionando as figuras abstratas – e, portanto, perfeitas – com as represen-
tações sensíveis, concretizando assim, os conhecimentos teóricos da geometria. 
Pesquisas, como as que citaremos adiante, apontam que estudar a Geometria junto 
com o Desenho Geométrico auxilia tanto a aprendizagem dos conceitos geomé-
tricos pelos estudantes, como também a organização didática, podendo, com 
isso, diversificar o ensino dos objetos geométricos.

Oliveira (2005, p. 6) destaca a importância de inclusão do Desenho Geométri-
co nos currículos escolares com vantagens para a formação de seus estudantes. 
Suas principais vantagens são:

a)  O Desenho permite concretizar os conhecimentos teóricos da geometria, confir-
mando graficamente as propriedades das figuras geométricas;

b)  Ao estudar as demais matérias, os estudantes aprendem as linguagens verbal e 
simbólica. Ao estudar Desenho, aprende a linguagem gráfica, precisa e concisa, a 
mais antiga das linguagens. A criatividade técnico-científica, que é a capacidade 
de pesquisar e encontrar soluções consegue-se com uma teoria mínima, curta e 
inesquecível do Desenho. É como se estivéssemos desemaranhando um fio. Numa 
ponta do fio: o que se sabe. Na outra ponta: o que se quer;

c)  Nada melhor que o desenho geométrico para resolver capacidades importantes 
como: organização, autodisciplina, iniciativa, serenidade e capricho.

d)  Com exercícios de Desenho apropriados para estimular a conexão de neurônios 
cerebrais, desenvolve-se a visão espacial. 
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A importância do instrumental de desenho para o ensino de conteúdos mate-
máticos relacionados com o Desenho Geométrico foi estudada por Kushima, Pi-
rkel e Steenbock (2010) e é timidamente lembrada nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN (BRASIL, 1998). Segundo Zuin (2001, p. 191) “as construções 
geométricas, abordadas nos livros de matemática, se restringem a um conteúdo 
muito reduzido, fixando-se apenas a alguns tópicos, não possibilitando uma vi-
são mais ampla da sua integração com a geometria euclidiana”. Segundo a mesma 
autora, nas grades curriculares de escolas particulares, o desenho geométrico, 
algumas vezes, aparece na grade curricular como disciplina, outras, como conte-
údo inserido na disciplina de Educação Artística, atualmente denominada Artes.

O desenho com régua não graduada e compasso é bem antigo (EUCLIDES, 
2009), nesse sentido, a História da Matemática é um recurso didático que pode 
ser utilizado na aprendizagem do Desenho Geométrico. Costa (2013) e Mendes 
(2009) defendem o uso do desenho no ensino articulado com sua história, vincu-
lado sempre com o conteúdo matemático abordado. A articulação possibilita 
uma compreensão do conhecimento da história dos objetos geométricos, como 
também pode despertar a curiosidade dos estudantes. A evolução do desenho na 
História da Matemática é constante, pois cada vez mais técnicas, desenhos e dia-
gramações são modificados, criando grandes variações, como é o caso do desen-
volvimento com aplicativos.

A ELABORAÇÃO DE ATiViDADES

A elaboração e o desenvolvimento das atividades buscou explorar a essência 
de cada lugar geométrico: a circunferência, o arco-capaz, as retas paralelas, a bis-
setriz, a mediatriz, a elipse, a parábola e a hipérbole. Além disso, no segundo ano 
de sua vigência, o projeto incluiu construções de polígonos regulares inscritos 
em circunferências, o conceito de simetria axial e a planificação do cubo.

Alguns desses lugares geométricos constam nos currículos escolares, porém 
às vezes as figuras são abordadas somente pelo seu desenho, ou seja, sua aparên-
cia e não por sua essência geométrica. Contudo, só a compreensão de sua essên-
cia é que proporcionará ao estudante a apropriação do conhecimento, auxilian-
do-o no processo de construção do pensamento geométrico. 

A partir da definição das séries nas quais as atividades seriam desenvolvidas, 
foi feito um levantamento nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e no 
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Currículo do Estado de São Paulo e, para alguns assuntos, também na matriz de 
referência do Saresp, para saber quais conteúdos, objetivos, habilidades e atitu-
des estariam vinculadas ao ensino da geometria por meio do desenho geométri-
co. Nesta etapa foi discutida uma articulação entre a seleção de conceitos geomé-
tricos e o grau de aprofundamento adequado para cada série, juntamente com o 
modo de se organizar o ensino. 

A partir do estudo das formas de se colocar um saber no jogo didático (SER-
RÃO, 2006; BORBA, 2012; D’AMBROSIO, 2012a, 2012c; FONSECA, 2003), esco-
lheu-se, na perspectiva da atividade pedagógica (MOURA, 2010; DIAS, 2012), a 
atividade orientadora de ensino a qual tem como objeto a organização do ensino 

[...] a fim de atender a necessidade de ensinar, e como ação (ou conjunto de ações), o 
modo de colocar os conhecimentos a ensinar no espaço educativo. Ao longo da ativi-
dade estão os processos de análise e síntese os quais permitem, tanto ao professor 
quanto aos estudantes, avaliarem o ensino e a aprendizagem. A intencionalidade 
desta atividade é mobilizar o estudante, na orientação de suas ações, para que ele se 
aproprie do conhecimento novo e objetive seus conhecimentos, ou seja, que ele entre 
em atividade de estudo. É por meio do estudo que o estudante propicia as relações 
inter e intrapsíquicas capazes de gerar e desenvolver funções psíquicas superiores 
relacionadas ao conhecimento científico, propósitos da educação escolar. (DIAS, 
2012, p. 2362)

Tal atividade parte da elaboração de situações desencadeadoras de aprendi-
zagem “que podem ser materializadas por meio de diferentes recursos metodo-
lógicos” (MOURA, 2010, p. 105). Nesse percurso, foram reunidas na atividade de 
estudo das discentes, a intencionalidade de se ensinar um conteúdo matemático 
e a aprendizagem da organização do ensino no ambiente escolar para sua mate-
rialização nas situações desencadeadoras, as quais foram também chamadas de 
atividades.

A manifestação das concepções alternativas por parte dos estudantes foi, de 
alguma forma, encorajada, constituindo o ponto de início de quase todas as ativi-
dades, ora por questões diretas, ora suscitada por breve explanação histórica 
acerca do objeto geométrico constante na atividade desenvolvida. As ideias ver-
balizadas pelos estudantes formam o lócus de discussão, oferecendo um ambien-
te participativo, no qual as discentes podem conhecer o que eles pensam sobre o 
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assunto, bem como a evolução das ideias. Com isso, podem intervir de forma 
mais coerente a fim de propiciar a aprendizagem.

A pesquisa realizada pelas discentes resultou em um conjunto de materiais 
que contribuíram para compreensão do histórico da disciplina Desenho Geomé-
trico e a abordagem desse conteúdo na educação escolar, bem como para a elabo-
ração de atividades para os estudantes do Ensino Básico (D’AMBROSIO, 2012b; 
GALVÃO, 2008; MACHADO e D’AMBROSIO, 2014; VALENTE, 2014). 

Materiais que se destinavam ao ensino fundamental e continham atividades, 
principalmente não envolvendo softwares, foram selecionados com a finalidade 
de que pudessem inspirar a elaboração de atividades para atingir os objetivos de 
aprendizagem.

Informações sobre lugares geométricos também foram levantadas, como de-
finições, conceitos, propriedades e utilização no cotidiano ou em outra área. A 
elaboração de cada atividade pelas discentes foi discutida com a orientadora. 
Além de gerar possíveis mudanças e adaptações para cada série, era avaliada a 
relação com os materiais e a logística da escola. Esses momentos foram funda-
mentais para que as discentes se apropriassem do conceito matemático, de sua 
relação com ensino-aprendizagem, como também dos conceitos didáticos.

Após as atividades estarem completas, o cronograma de intervenção foi re-
discutido de acordo com a disponibilidade de dias e horários mais convenientes 
para a escola. Na escola municipal as atividades ocorreram em todas as salas de 
sétimo ano e na escola estadual para todos os anos do Ensino Fundamental II.

ATiViDADES

Atividade: Circunferência

Definiu-se o tema que iria ser trabalhado, no caso, o lugar geométrico da cir-
cunferência e os objetivos de aprendizagem, norteados pelos documentos ofi-
ciais, apontados anteriormente. 

Das pesquisas nos documentos oficiais, considerou-se que os objetivos que 
mais se aproximavam da articulação do desenho geométrico com o ensino de 
geometria eram: “resolver situações-problema que envolvam figuras geométri-
cas planas, utilizando procedimentos de decomposição e composição, transfor-
mação, ampliação e redução.” (BRASIL, 1998, p.65), e nas diretrizes do Saresp: 
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“Identificar, reconhecer, indicar, apontar, dentre diversos objetos, aquele que cor-
responde a um conceito ou a uma descrição; [...] Constatar alguma relação entre 
aspectos observáveis do objeto, semelhanças e diferenças, constâncias em situa-
ções, fenômenos, palavras, tipos de texto etc.” (SÃO PAULO, 2013, p. 17).

Em relação ao primeiro objetivo, a compreensão foi que a apropriação do con-
ceito de circunferência pelo estudante incluísse que, embora a circunferência 
possa ter vários tamanhos, ou seja, diferentes comprimentos de raio, certas ca-
racterísticas se mantêm, como é o caso da distância entre qualquer ponto dela e 
o seu centro. 

Defendeu-se neste projeto que a aprendizagem das figuras geométricas deve-
ria ir além de sua aparência, da captação visual: o desenho. Almejou-se que o 
estudante compreendesse suas características próprias, que é justamente como 
a circunferência é definida, ou seja, como lugar geométrico, porém sem perder a 
relação com o movimento circular, concepção proveniente das experiências dos 
estudantes articulada com o manuseio do compasso.

Quanto à matriz de referência do Saresp, além do que foi exposto acima, ou 
seja, saber definir a circunferência, conhecer seus elementos como o raio e o diâ-
metro, reconhecê-la como tal, foi suscitado acrescentar, na formulação da ativi-
dade, uma proposta aos estudantes que permitisse discutir a diferença entre cir-
cunferência e círculo. 

A atividade foi elaborada a partir do levantamento da questão: como criar 
uma dinâmica para atingir os objetivos citados? A ideia de criar uma dinâmica 
tinha como proposta: evitar uma aula tradicional (giz e lousa), por isso a neces-
sidade das bolsistas estudarem sobre como ensinar (PIMENTA, 2010), ou seja, 
articular conceitos pedagógicos a fim de notabilizar propriedades de lugar geo-
métrico. A mediação das bolsistas tinha a finalidade de que os estudantes com-
preendessem que a circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano 
que têm a mesma distância de outro ponto deste plano, sendo este o centro. 

O plano da atividade iniciava-se com as questões: Qual a forma de uma circun-
ferência? Ela muda de forma ou só de tamanho? Que características são iguais 
nas circunferências? E diferentes? Circunferência e círculo é a mesma coisa? 

Tais questões investigativas, por um lado objetivavam que as discentes sou-
bessem algo sobre a compreensão dos estudantes a respeito do conceito de cir-
cunferência e círculo e, por outro, que ao final da atividade eles soubessem res-
ponder tais questões coerentemente com o conceito científico.
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Na sequência, a proposta era que eles fariam uma dinâmica corporal na qual 
os estudantes se posicionariam em pé, formando uma roda, representando cada 
um deles um ponto e a roda representando uma circunferência. Rodas de vários 
tamanhos iriam ser organizadas. Com essa variação, os estudantes perceberiam 
que o estudante que se posiciona no centro da roda se mantém fixo e o que varia 
é à distância dele em relação a cada um dos outros. Com isso buscava-se inserir, 
no repertório de conhecimento do estudante, a compreensão de que o elemento 
que varia na circunferência é o comprimento do raio. Isso faz com que todas as 
circunferências sejam semelhantes.

Depois, para concretizar a ideia de que o centro é sempre fixo e há a variância 
do comprimento do raio, os estudantes desenhariam em uma folha, com o auxílio 
do compasso, várias circunferências de tamanhos diferentes (foram sugeridas 
em torno de três) e a partir delas, criariam o desenho que desejassem.

A atividade de circunferência foi aplicada em duas turmas de uma escola mu-
nicipal e em duas turmas de uma escola estadual, ambas na cidade de Bauru, nas 
quais após a apresentação das discentes aos estudantes, foram feitas as pergun-
tas conforme planejado. As respostas incitaram um diálogo que permitiu que as 
bolsistas conhecessem as concepções dos estudantes e também motivassem a 
participação dos estudantes na dinâmica seguinte. As carteiras foram afastadas e 
a dinâmica foi realizada na própria sala de aula. Durante seu desenvolvimento foi 
explicado aos estudantes o que cada um representava e que a distância daquele 
que representava o centro era a mesma para qualquer estudante localizado na 
circunferência. Ao final, os estudantes fizeram desenhos de várias circunferên-
cias com o compasso, usando variações no comprimento do raio.

A participação foi satisfatória em ambas escolas e, apesar da dificuldade de os 
estudantes manusearem o compasso, interessaram-se em aprender e foram bem 
colaborativos. Finalizaram com desenhos criativos usando representações de 
círculos e circunferências. Nesse momento foi discutida a diferença entre esses 
dois objetos matemáticos.

Alguns dos desenhos realizados pelos estudantes do sétimo ano são apresen-
tados nas Figuras 1 e 2 a seguir.

Compreendemos que “a criatividade não é uma característica única que as 
pessoas têm ou não têm, mas um conjunto de processos que acontecem em um 
contexto, envolvendo novidade em pelo menos um dos processos que conduzem 
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a resultados criativos” (HALPERN, 1996 apud VIRGOLIM, 2007, p. 22). Ou seja, a 
criatividade é a produção de algo considerado novo, mas isso depende também 
do contexto. No caso, foram criados desenhos diversificados em relação ao con-
teúdo que se tinha abordado na dinâmica. Apareceram circunferências concên-
tricas, tangentes e secantes, conceitos estes não abordados na atividade, porém 
representados pelos estudantes. Outros desenhos eram menos abstratos, como 
bonecos de neve e lagartas, sendo todos eles bem coloridos. A sugestão é que em 
outro momento se utilize desses desenhos como o início de uma abordagem de 
posições relativas entre circunferências. 

Figura 1 Circunferências externas.

Figura 2 Circunferências secantes e tangentes.
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A análise do desenvolvimento das representações de circunferências e círcu-
los por meio das rodas e dos desenhos resultou em indicativos de aprendizagem 
dos estudantes no que tange à identificação dessas figuras geométricas e seus 
elementos em duas situações distintas que, por sua vez, agregam elementos in-
terdisciplinares, com atividade corporal e arte. Uma com maior flexibilidade de 
movimento e outra que sintetiza um movimento em desenhos. As aprendizagens, 
como: manusear compasso, desenhar representações de circunferências e círcu-
los de diferentes tamanhos, conforme indica o PCN, bem como, o próprio enten-
dimento da última parte da atividade, como reconhecimento das figuras com o 
que foi discutido, configuram elementos para uma análise preliminar que o do-
cente em formação, neste caso as discentes, necessita realizar. Faz parte da ativi-
dade do professor refletir: se a atividade atingiu seu objetivo, de que forma ob-
serva-se a relação das ações dos estudantes com o objetivo pretendido, quais 
ações dos estudantes servirão de encadeamento para discussões e novas apren-
dizagens, etc.

Atividade de Arco-Capaz 

Com base nas reflexões sobre o conteúdo dos documentos oficiais, considera-
-se que o papel do ensino da Matemática facilita a estrutura e a formação do 
pensamento do estudante para a sua formação básica como cidadão, dando agili-
dade em seu raciocínio, para que o estudante consiga resolver seus problemas 
com o apoio do conhecimento dessa ciência. A Matemática está presente em vá-
rios contextos, cada qual relacionado com seu grau de complexidade, em que os 
estudantes podem perceber conceitos e procedimentos proveitosos para com-
preender o mundo e atuar nele.

É importante destacar que a Matemática deverá ser vista pelo estudante como 
um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua 
sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação. (BRASIL, 
1997)

O arco-capaz é um lugar geométrico pouco conhecido pela maioria dos estu-
dantes do nosso ensino público; percebeu-se essa falta de entendimento quando 
as discentes foram ensinar aos estudantes os principais lugares geométricos (cir-
cunferência, mediatriz, bissetriz, paralela e arco-capaz). Cabe salientar que no 



O DESENhO gEOMétrICO COMO CONtrIBUtO AO DESENVOLVIMENtO DO PENSAMENtO gEOMétrICO | 95

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

diálogo com os estudantes, notou-se que a maioria conhecia apenas certas carac-
terísticas da circunferência. 

Na Matemática, a definição de lugar geométrico como um conjunto infinito de 
pontos em um plano que desfrutam de uma mesma propriedade é pouco utiliza-
da dessa maneira pelos estudantes, como as discentes puderam observar no es-
tágio curricular supervisionado de aulas ministradas para o ensino fundamental, 
bem como de outras experiências.

Os professores podem ter dificuldades de introduzir na sala de aula o que é 
arco-capaz e saber onde é usado em nosso dia a dia, já que os estudantes não 
sabem o que é.

Podemos observar aplicações do arco-capaz em construções de arquitetura, 
como portas, janelas, pontes, quadras de esporte e etc. Compreendemos, por 
meio do aprendizado sobre arco-capaz, como identificar ângulos, solucionar pro-
blemas utilizando-os e visualizando o lugar geométrico dos pontos, observando 
um segmento segundo um ângulo.

Nas classes em que foram aplicadas as atividades do projeto, as bolsistas ob-
servaram que os estudantes já tinham dificuldades com a circunferência. Então 
elas resolveram dar uma introdução do que seria um arco-capaz e onde ele era 
usado no cotidiano dos estudantes. Em um primeiro momento, as bolsistas con-
versaram com os estudantes sobre esse lugar geométrico por meio das pergun-
tas: O que é uma circunferência? Quais características têm uma circunferência?  
O que é um arco de uma circunferência? O que é ângulo? O que você entende por 
visão de um determinado ângulo? Os estudantes responderam às perguntas, 
sempre em forma de conversa, onde as bolsistas ouviram repostas como “Circun-
ferência é um círculo”; “Circunferência é só a ‘bordinha da mortadela’”; “Cir- 
cunferência é só a linha envolta do círculo”; “A circunferência têm um pontinho 
no meio e uma linha envolta do círculo”; “A circunferência é composta por vários 
pontos, formando seu contorno”; “A circunferência tem centro”; “Ângulo é uma 
abertura de duas retas”; “Temos visões de vários ângulos”; “Cada pessoa pode 
ver de uma maneira... de um ângulo”. 

Foram projetadas imagens de figuras em contextos do dia a dia e, a partir daí, 
os estudantes reuniram-se em pequenos grupos de quatro componentes, para 
discutirem as explanações sobre as representações de arcos capazes nas ima-
gens. Ressalta-se aqui a utilização desse conhecimento na arquitetura de teatros, 



96 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

cujo objetivo é que todos os assentos estejam posicionados de modo que o expec-
tador tenha o mesmo ângulo de visão para o palco.

Em uma das salas, os estudantes pareciam bastante interesse, disseram que 
não sabiam o que era arco-capaz e nunca tinham ouvido falar nesse nome. Eles 
demonstraram facilidade na compreensão pela situação do cotidiano apresenta-
da, pois alguns estudantes, durante a explicação da aplicação do arco-capaz no 
teatro, começaram a falar mais exemplos e situações do nosso dia a dia em que 
podíamos ver representações de tal lugar geométrico, como nas estruturas das 
igrejas, nas quadras de basquete e até mesmo quando observamos o arco-íris.  
O mesmo não ocorreu na outra sala, os estudantes não interagiram de forma es-
perada, só observaram as figuras apresentadas a eles pelas bolsistas. Não conver-
saram e também não responderam às perguntas.

Em uma parte da atividade proposta, os estudantes deveriam localizar um 
par de triângulos formados por pontos do arco-capaz e o segmento que o deter-
mina, a fim de aprender suas características por meio de um pensamento geomé-
trico. Buscou-se que eles concluírem que todos os ângulos (como α1, α2, α3 e α4 
da Figura 3) têm a mesma medida, quando se tem os triângulos formados com 
vértices em A, B e quaisquer pontos do arco-capaz, como na Figura 3. Sintetizan-
do que o arco-capaz é o conjunto de pontos que são vértices de ângulos que pos-
suem a mesma visão para um segmento. 

Figura 3 representação de arco-capaz.

Fonte: <http://formatematica.blogspot.com.br/2010/10/angulo-compreendido-e-arco-capaz.html>.
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As discentes relataram a satisfação de ver que os estudantes participaram e 
aprenderam características sobre arco-capaz e a surpresa que eles tiveram ao 
ver representações dessa ferramenta matemática em lugares que conhecem. 

Atividade: Retas paralelas e mediatriz

Igualmente às outras atividades, a elaboração desta iniciou-se com uma pes-
quisa nos documentos oficiais, resultando no objetivo geral: “Exploração de ca-
racterísticas de algumas figuras planas, tais como: paralelismo perpendicularis-
mo de lados, etc.” (BRASIL, 1997, p. 60).

Após reflexão sobre a leitura dos documentos passou-se à fase de elaboração 
da atividade, a qual buscou unir aspectos da realidade do estudante com os con-
ceitos geométricos. O resultado foi a proposição de um desenho artístico basea-
do no pensamento geométrico, isto é, em propriedades de lugar geométrico.

A atividade foi planejada a partir da questão: Uma construção artística pode 
proporcionar a construção de um conceito da geometria? Ressaltando a ideia de 
aproximar o conceito matemático da realidade, concluiu-se que fazer uso de uma 
construção artística, com foco nas propriedades de lugar geométrico, proporcio-
naria aos estudantes uma aula de matemática diferente da convencional, geran-
do, por hipótese, um interesse maior por parte dos estudantes.

A atividade consistiu na construção de uma pipa, que é um objeto presente 
desde 1200 a.C., sendo hoje utilizado como um brinquedo. Antigamente era em-
pregada como um dispositivo de sinalização militar, cujas cores eram mensagens 
passadas de um grupo militar para outro. A proposta planejada para os estudan-
tes não era uma simples construção de pipas, pois além das medidas pré-defini-
das foi estabelecido o modelo e a posição de suas varetas, proporcionando um 
padrão de pipas para todos os estudantes. Suas varetas tinham a função de sim-
bolizar as retas que, conforme o modelo indicado, formariam retas paralelas e 
uma mediatriz.

Muitos estudantes nunca tinham construído pipas, inclusive as discentes, que 
tiveram que aprender para poder organizar a atividade. Os estudantes gostaram 
muito, até presentearam uma das bolsistas com uma pipa.

Destaca-se aqui como o desenvolvimento de uma atividade como esta pode 
criar correlações mentais capazes de proporcionar uma apreensão dos conceitos 
de retas paralelas e mediatriz. Apesar das varetas estarem representando seg-
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mentos de reta, com a discussão, não foi difícil abstrair o que seriam também 
retas paralelas e, do mesmo modo, reta mediatriz. Além disso, foi possível discu-
tir a posição da mediatriz em relação ao segmento, representado pela vareta, e 
suas propriedades, quais sejam: de ser uma reta perpendicular ao segmento 
dado e que quaisquer pontos dela equidistam das extremidades do segmento, ou 
seja, sua essência como lugar geométrico.

Notou-se também que a folha de seda, base para construção da pipa, repre-
sentou, na atividade, um plano. E, em uma análise da intervenção das discentes, 
concluiu-se a possibilidade de ampliar a discussão com essa atividade, como, por 
exemplo, introduzir nela a propriedade que há um único plano capaz de conter 
duas retas paralelas. 

Atividade: Polígonos

O objetivo geral de aprendizagem com base nos Parâmetros Curriculares Na-
cionais do Ensino Fundamental e na Proposta Curricular do Estado de São Paulo) 
foi desenvolver noções de geometria plana, por meio da construção de polígonos 
regulares com o uso de compasso e transferidor, identificando as suas diagonais 
e a soma dos ângulos internos de tais polígonos.

As questões que propiciaram a manifestação das concepções dos estudantes 
sobre polígono foram: Quantos lados têm um polígono? Ele tem centro? Em se-
guida, foi realizada uma breve explicação de como a circunferência poderia aju-
dar na construção de polígonos regulares, usando seu centro e a dividindo em 
arcos congruentes. 

Foi distribuído o material para a atividade prática (folha sulfite, compasso, 
transferidor, régua) e, com isso, os estudantes escolheram a quantidade de lados 
do polígono que desenhariam. A sequência seria dividir 360º pelo número de 
lados do polígono que gostariam de construir. Então, desenhariam uma circunfe-
rência e, usando o transferidor, marcariam arcos cujos ângulos deveriam ser 
iguais ao resultado da divisão. Depois de desenhado o polígono, traçariam suas 
diagonais e seriam questionados a fim de relacionarem o número de lados de 
cada figura com o número dessas diagonais, em busca da generalização do núme-

ro de diagonais de um polígono, dado pela fórmula , −
=

( 3)
2

n nd
 
onde n é o nú-

mero de lados.
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A atividade foi desenvolvida em duas turmas de uma escola estadual na cidade  
de Bauru. Sua aplicação foi trabalhosa, pois os estudantes estavam naquela oca-
sião muito dispersos. 

Os estudantes desenharam os polígonos a partir da circunferência, porém 
observou-se que eles apresentaram muita dificuldade para localizar as diago-
nais. Foram necessárias muitas intervenções para que os estudantes compreen-
dessem como desenhar as diagonais, seguindo de um vértice do polígono a outro. 
Com isso, o tempo não foi suficiente para discussão de como generalizar, por 
meio de uma fórmula (acima), o número de diagonais em relação ao número de 
lados de um polígono.

As Figuras 4, 5 e 6 a seguir mostram alguns resultados obtidos:

Figura 4  registro de um aluno para representar um hexaedro, um eneágono e um undecá-
gono respectivamente da esquerda para direita.

Figura 5  registro de um aluno para representar um pentágono, um eneágono e um hexá-
gono respectivamente da esquerda para direita.
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Figura 6  registro de um aluno para representar um pentágono, um hexágono e um eneá-
gono respectivamente da esquerda para direita.

As Figuras 4, 5 e 6, representativas das respostas dos estudantes, indicam ati-
tudes positivas com relação a atividade proposta. Muitos deles superaram suas 
dificuldades a partir da mediação das bolsistas, favorecendo sua aprendizagem. 

Analisamos as construções de polígonos regulares cujo número de lados é um 
divisor de 360 comparativamente os que não tinham essa propriedade. Por 
exemplo, o polígono da Figura 4 à direita parece ter sido desenhado com onze 
lados. Ao dividir 360 por 11 tem-se 32,7272..., número difícil de precisar na esca-
la do transferidor. 

Além disso, observa-se na Figura 4 a dificuldade do estudante em determinar 
todas as diagonais. Já na Figura 6, o estudante parece entender a posição dos 
pontos das extremidades das diagonais, porém não houve o rigor de traçá-las 
com linha reta.

Atividade: Simetria 

Os objetivos que guiaram a elaboração da atividade, de acordo com o que está 
presente nos documentos oficiais, foram “Compreender a ideia de simetria, sa-
bendo reconhecê-la em construções geométricas e artísticas, bem como utilizá-la 
em construções geométricas elementares” (SÃO PAULO, 2011, p. 58); “Identificar 
características das figuras geométricas, percebendo semelhanças e diferenças 
entre elas, por meio de composição e decomposição, simetrias, ampliações e re-
duções” (BRASIL, 1997, p. 56); “Identificação da simetria em figuras tridimensio-
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nais” (BRASIL, 1997, p. 60); “Sensibilidade para observar simetrias e outras ca-
racterísticas das formas geométricas, na natureza, nas artes, nas edificações” 
(BRASIL, 1997, p. 62).

À primeira vista as transformações geométricas (reflexão, translação, rotação 
e homotetia) podem parecer um assunto que não tem relação com o dia a dia, 
mas, refletindo e observando um pouco, nota-se, por exemplo, que as simetrias 
estão muito presentes no cotidiano. Em inúmeros objetos físicos ocorrem apro-
ximações de planos de simetria de reflexão. Em representações planas desses 
objetos, tais planos de simetria reduzem-se a eixos de simetria. No corpo huma-
no pode-se observar (aproximadamente) um plano de simetria. Assim, também 
a imagem de um objeto no espelho é simétrica a ele. Há eixos de simetria em di-
versas criações do homem, como desenhos de aeronaves, edifícios e móveis (BRA-
SIL, 1998, p. 124).

Para elaborar o objetivo especifico da atividade foi levado em consideração 
que a simetria está presente em diversas formas do mundo físico. Inicialmente a 
proposta era que os estudantes observassem as coisas em torno deles e perce-
bessem que a sala de aula possuía objetos simétricos, com o intuito de ressaltar 
que a simetria pode ser encontrada na natureza e em outros produtos das ações 
humanas, como por exemplo, obras de arte, esculturas, pinturas, desenhos, obje-
tos, construções, entre outros. O planejamento constou, inicialmente, de uma 
proposta aos estudantes para que observassem que a simetria também está pre-
sente no corpo humano, sendo obtida pelo eixo de reflexão que divide o lado es-
querdo do lado direito do corpo. No caso, este eixo é a reta imaginária que passa 
pelo nariz e pelo umbigo.

Posteriormente, a atividade era que os estudantes fizessem o reconhecimen-
to do eixo de simetria em algumas imagens que lhes foram dadas, as quais repre-
sentavam objetos da natureza, obras de arte e edificações.

Essa atividade foi aplicada em uma turma da escola estadual de Bauru que, 
após a apresentação das discentes para os estudantes, seguiu a discussão sobre a 
simetria de reflexão, a partir da seguinte questão norteadora: É possível olhar-
mos no espelho e enxergarmos outra imagem? Essa pergunta foi feita com o intui-
to de perceber se os estudantes reconheciam alguma característica da simetria. 
Seguiu-se o planejado e, por fim, pediu-se para que os estudantes reconhecessem 
e traçassem o eixo de simetria em algumas imagens que lhes foram distribuídas. 

As Figuras de 7 a 10 são representativas das respostas de estudantes. 
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Figura 7 traçado da linha representativa do eixo de simetria na imagem de uma borboleta.

Figura 8 traçado da linha representativa do eixo de simetria na imagem de uma paisagem.

Figura 9 traçado da linha representativa do eixo de simetria na imagem de uma flor.
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Figura 10 traçado da linha representativa do eixo de simetria na imagem de uma pirâmide.

Observou-se por meio das imagens que os resultados do desenvolvimento 
dessa atividade foram satisfatórios levando em consideração que o objetivo geral 
foi alcançado, isto é, os estudantes conseguiram identificar em diversas figuras o 
eixo de simetria, observando as partes simétricas, e também em objetos tridi-
mensionais, como alguns constantes na sala de aula, e outros apenas lembrados.

CONSiDERAÇÕES

O projeto proporcionou uma contribuição à formação das discentes quanto 
ao uso do desenho geométrico como ferramenta para ensinar conceitos geomé-
tricos, como também a associação de elementos teóricos da didática com a práti-
ca, os quais compuseram a organização do ensino no ambiente escolar.

Quanto à didática, buscou-se explorar situações diferenciadas do ensino tra-
dicional, diversificar recursos e procedimentos didáticos, como foi exposto no 
texto. Com isso, as discentes puderam agregar experiência, com relação à ativida-
de orientadora de ensino (MOURA, 2010; DIAS, 2012) que envolveu pesquisa, 
estudo, planejamento, preparação de material, desenvolvimento e reflexão sobre 
os resultados. 

Articular conceitos matemáticos com objetivos didáticos foi uma criação das 
discentes, que levou em conta vários parâmetros, como público-alvo, condições 
físicas da escola, disponibilidade de materiais, disposição dos estudantes na acei-
tação dos encaminhamentos das atividades, auxílio do coordenador do projeto e 
do professor na escola, apoio da direção, etc. Também pudemos contar neste pro-
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jeto com materiais que a própria escola comprou e outros que foram empresta-
dos da universidade, referente a outros projetos. Nesse sentido, agradecemos o 
empenho da equipe gestora da escola para o desenvolvimento do projeto. 

Com relação ao desenvolvimento das discentes, salienta-se a criação de um 
repertório de atividades que elas poderão utilizar na sua profissão. Com essa 
experiência, elas, como futuras professoras, puderam ver que os estudantes não 
conhecem muito sobre como a ciência Matemática está introduzida em nosso 
meio e sobre sua relação com outras áreas do conhecimento e, ainda, como uma 
aula de Matemática pode ser divertida. Além disso, nos momentos das interven-
ções, descobriram que conversar com os estudantes e conhecer o que eles sabem 
sobre o assunto, ou elementos ligados a ele, antes de abordá-lo é um bom começo 
para se introduzir um conteúdo. 

Outro resultado relevante para formação das discentes, como futuras profes-
soras, foi que inicialmente elas tinham a concepção de que certos conceitos ma-
temáticos somente poderiam ser abordados em uma série determinada. Com o 
projeto elas perceberam que nem sempre é assim, pode-se mudar o nível de 
aprofundamento. E, além isso, o desenvolvimento de noções conceituais depen-
dem de como é organizada a atividade. Por consequência, elas conseguiram abor-
dar assuntos complexos como arco-capaz para o nível fundamental, colaborando 
com a formação conceitual dos estudantes. 

Quanto à aprendizagem dos estudantes, considerando o tempo de interven-
ção nas salas de aula, o processo de desenvolvimento das atividades e os resulta-
dos, observou-se que, a maioria dos estudantes tiveram atitudes propícias à 
aprendizagem. Essas se revelaram pelas atitudes diante das propostas, tanto por 
meio das ações corporais e manipulativas, como pela participação nas discus-
sões. Tal envolvimento, experienciado pelos estudantes, considerando o conteú-
do abordado, indica o desenvolvimento do pensamento geométrico, o qual pode 
ser continuado por meio das ações dos professores das escolas parceiras.
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7
EXPERimENTAÇÃO DEmONSTRATiVA COmO iNSTRumENTO PARA 
DESPERTAR A CuRiOSiDADE PELA quÍmiCA NO ENSiNO mÉDiO 
DAS ESCOLAS DE BOTuCATu

Sônia maria Alves Jorge
Danielle F. Silva, Gustavo R. Castro 

Danyelle B. Benatti
Estela m. R. Santos

Pedro m. Padilha
Instituto de Biociências/Unesp/Botucatu

Resumo: A demonstração de experimentos envolvendo diferentes conceitos de química e 
que apresentam grande impacto visual foi realizada nesse trabalho. A apresentação, visando 
principalmente alunos do ensino médio público, foi feita de forma lúdica e descontraída e 
utilizou alguns materiais comuns e presentes no cotidiano deles. Esta forma de divulgação 
da química mostrou-se eficiente e despertou a curiosidade e até mesmo o interesse, moti-
vando o entendimento dessa ciência básica. 

Palavras-chave: Experimentação demonstrativa; show de química; Ensino Médio.

iNTRODuÇÃO

A química adquiriu definitivamente as características de uma ciência experi-
mental por volta do século XVIII (CHASSOT, 1995). Além disso, há um consenso 
entre professores de ciências que a experimentação desperta um grande interes-
se entre os alunos de diferentes graus de escolaridade. Depoimentos de alunos 
também costumam atribuir à experimentação um caráter motivador, lúdico, liga-
do aos sentidos, possibilitando a construção do conhecimento pelo aluno (GIOR-
DAN, 2003). Desse modo, a utilização de experimentos tem sido considerada nas 
mudanças curriculares do ensino público. Apesar disso, a química continua sen-
do abordada essencialmente de forma expositiva, sem laboratório e sem conota-
ção com o cotidiano no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Este fato, 
associado à imagem de vilã contra a saúde e o meio ambiente preconizada pelos 
meios de comunicação são os principais responsáveis pela visão conturbada e 
falta de interesse dos jovens por essa ciência.
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Com o intuito de reverter esse cenário, o Prof. José Atílio Vanin, do IQ-USP-SP, 
(TOMA; SANTOS, 2001) coordenou o grupo denominado “Química em Ação”. 
Com ele, promoveu a divulgação da química, principalmente para alunos do ensi-
no médio, por meio de recursos audiovisuais, resgatando os experimentos de-
monstrativos de Shakhashiri (1983,1985). O grupo permanece e seus membros 
são renovados periodicamente. Os shows apresentados por ele desde a década 
de 80 não são apenas apresentações teatrais, mas também veículos de conheci-
mento. Assim, as peças, além de didáticas, possuem uma dose de bom humor a 
fim de desmistificar a imagem negativa da química. O sucesso destas atividades e 
a problemática que envolve a química fizeram com que docentes de outras uni-
versidades espalhadas pelo país compartilhassem esta ideia. Alguns trabalhos 
resultaram em publicações na forma de artigos (ARROIO, 2006; ROSA, 2015), 
resumos de congressos (FERREIRA, 2013; TAVARES, 2010; SILVA, 2010) e outros 
meios de divulgação. 

Aqui em Botucatu, a situação não é diferente. Sendo assim, alguns docentes 
do Departamento de Química e Bioquímica do Instituto de Biociências (IB) – 
Unesp – Botucatu decidiram também desenvolver um projeto dentro dessa linha.

OBJETiVOS DO TRABALHO

O desinteresse geral em relação à química, observado principalmente no en-
sino médio público, e o sucesso de várias iniciativas de abordar esta disciplina 
por meio de experimentos de forma didática e descontraída, motivaram a propo-
sição deste trabalho, que tem os seguintes objetivos:

• Utilizar experimentos demonstrativos de química de forma simples e di-
dática, de modo a desmistificar a ideia de que esta disciplina é um “bicho 
de sete cabeças”.

• Fazer com que os experimentos despertem a criatividade e a imaginação e 
promovam uma reflexão sobre os temas abordados.

• Mostrar por meio de alguns experimentos o quão presente a química está 
em nossas vidas.

mETODOLOGiA

Os experimentos foram preparados por alunos dos cursos de Física Médica e 
um técnico de nível superior e supervisionados por docentes do Departamento 
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de Química e Bioquímica (IB) da Unesp – Botucatu. Eles foram apresentados nas 
Escolas Estaduais Prof. João Queiroz Marques e Prof. Francisco Guedelha, perten-
centes à rede pública de ensino e, localizadas no Distrito de Rubião Júnior e no 
Parque Marajoara, respectivamente. Esses bairros estão localizados em áreas ca-
rentes e os alunos que frequentam essas escolas não têm acesso e nem oportuni-
dade de participar de aulas experimentais. Este projeto vem sendo desenvolvido 
com bastante sucesso e nossos resultados têm sido publicados em e-book, con-
gressos e encontros (OLIVEIRA, 2011; JORGE, 2012; OLIVEIRA, 2012; SOUZA, 
2014). Nessa etapa, foi feita a demonstração de uma série com os seguintes expe-
rimentos: “Extrato de repolho roxo como indicador de pH e construção de uma 
escala padrão de pH” (GEPEQ, 1995; Disponível em <http://pontociencia.org.br/
gerarpdf/index.php?experiencia=167>. Acesso em: 11 mar. 2013), “Simulação 
da chuva ácida” (Disponível em <http://www.usp.br/qambiental/>. Acesso em 
21 maio 2013), e “Circuito elétrico e condutividade” (Disponível em <http://fap.
if.usp.br/~lumini/>. Acesso em 12 jun. 2013). Além desses, escolhemos um ex-
perimento simples que já foi apresentado em outras ocasiões (“Sopro mágico”), 
uma vez que ele pode envolver simultaneamente um grande número de alunos e 
costuma criar entre eles uma expectativa e apreensão com relação aos tempos de 
mudança de cor (OLIVEIRA, 2011). As demonstrações, apresentadas em uma lin-
guagem simples para favorecer a identificação com os alunos do ensino médio, se 
destacaram pelo grande impacto visual e também pela possibilidade de intera-
ção com os expectadores. Além disso, envolveram naturalmente conceitos de 
química que são ministrados nessa fase de ensino. Os experimentos foram de-
monstrados para 02 grupos de cerca de 40 alunos cada na EE Prof. João Queiroz 
Marques e para 02 grupos de cerca de 40 alunos na EE Prof. Francisco Guedelha. 
Foram feitas discussões usando reações químicas simplificadas após a demons-
tração de cada experimento e, no final de toda a apresentação, foi entregue aos 
alunos um questionário simplificado para uma avaliação.

Para a apresentação no evento “Venha Conhecer o IB” promovido em 2013 
pelo IB e considerando principalmente sua dinâmica, fizemos a demonstração 
dos experimentos “Sangue do diabo” (Disponível em <http://www.pontociencia.
org.br/experimentos-interna.php?experimento=61&SANGUEDODIABO>. Acesso  
em: 08 abr. 2013; Disponível em <http://www.ebahcom.br/content/ABAAAAc 
WQAL/sangue.-diabo. Acesso em: 08 abr. 2013), “Circuito elétrico e condutivi-
dade” e “Reação oscilante” (ARROIO, 2006; FARIA, 1995; SANDES, 2013). É um 
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evento realizado para divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
que são desenvolvidas pelos diferentes departamentos do instituto. Ele atende 
alunos do nível fundamental e médio da rede de ensino de escolas públicas, par-
ticulares e técnicas de Botucatu e região, e também o público leigo. As atividades 
se estendem pelos períodos da manhã, tarde e noite. As escolas organizam a visi-
ta por grupos de alunos de mesma escolaridade que circulam pelos vários estan-
des reservados a cada departamento observando as apresentações e/ou exposi-
ções realizadas. 

Uma descrição dos experimentos apresentados nessa fase do projeto junta-
mente com fotos das apresentações é feita a seguir.

EXPERimENTO 1: “EXTRATO DE REPOLHO ROXO COmO iNDiCADOR  

áCiDO-BASE E CONSTRuÇÃO DE umA ESCALA PADRÃO DE PH”

A cor, sem dúvida alguma, é um tema que chama a atenção das pessoas. Os 
corantes pertencem a uma classe de compostos nos quais a cor é uma proprieda-
de intrínseca. Vários corantes naturais podem ser obtidos a partir da extração de 
pigmentos de vegetais (DIAS, 2003) e usados como bons indicadores universal 
de pH, uma vez que apresentam diferentes cores dependendo da acidez ou basi-
cidade do meio em que se encontram. Nesse experimento, feito em quatro eta-
pas, será utilizado o extrato de repolho roxo como indicador de pH.

Primeira etapa: preparação do extrato do repolho roxo

Um repolho pequeno foi fatiado e batido com água destilada no liquidificador. 
Em seguida, a mistura foi coada com o auxílio de uma peneira fina e assim obtido 
o extrato que foi utilizado logo a seguir, pois ele se decompõe com facilidade.

Segunda etapa: Preparação das soluções diluídas de ácido clorídrico  
e hidróxido de sódio

• Para o preparo da solução diluída de ácido clorídrico concentrado, ou áci-
do muriático, foram colocados 1 mL do ácido em água destilada até com-
pletar 100 mL.

• No caso da solução diluída de hidróxido de sódio (soda cáustica), foi colo-
cada uma pastilha de NaOH em 100 mL de água destilada.
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As soluções diluídas do ácido e da base foram previamente preparadas em 
nosso laboratório e colocadas em frascos de vidro e de polietileno, respectiva-
mente. Ao serem utilizadas nas escolas, foi chamada a atenção dos alunos acerca 
dos cuidados especiais requeridos na manipulação dos reagentes concentrados 
de HCl e NaOH. 

Terceira etapa: Preparação da escala padrão de pH

As soluções da Tabela 1 foram preparadas utilizando tubos de ensaio, os quais 
foram rotulados com os valores aproximados do pH e mantidos em estante apro-
priada. Para uso dessas soluções como escala padrão de pH, elas foram prepara-
das na hora.

Com o aumento do pH, a coloração das soluções mudou do vermelho – solu-
ção ácida (tubo 1) para o verde – solução básica (tubo 7), passando pelas colora-
ções rosa e lilás. 

quarta etapa: Testando o pH de materiais diferentes

Nessa fase do experimento foram testados alguns materiais de uso domésti-
co, tais como xampu, leite, sucos de laranja e limão, para estimativa dos valores 
de seus pHs. Para isso, foram colocados 5 mL do material a ser testado em um 
tubo de ensaio e em seguida, foram adicionados 5 mL do extrato do repolho roxo. 
A cor resultante foi então comparada com aquelas obtidas das soluções feitas 
para obtenção da escala padrão.

Tabela 1 Preparação da escala padrão de ph.

Tubo de 
ensaio

Solução
Valor de pH 

(aproximado)

1 5 mL da solução diluída de hCl + 5 mL de extrato de repolho 1

2
5 mL de água destilada + 5 gotas de vinagre branco + 5 mL 
de extrato de repolho

3

3 5 mL de álcool comum + 5 mL de extrato de repolho 5

4 5 mL de água destilada + 5 mL de extrato de repolho 6

5
5 mL de água destilada + 1 gota de detergente a base de 
amoníaco + 5 mL de extrato de repolho

9

(continia)
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Tubo de 
ensaio

Solução
Valor de pH 

(aproximado)

6
5 mL de água destilada + 5 gotas de detergente a base de 
amoníaco + 5 mL de extrato de repolho

11

7
5 mL da solução diluída de hidróxido de sódio + 5 mL de 
extrato de repolho

12

Escala padrão de ph preparada de acordo com a tabela 1.

EXPERimENTO 2: “SimuLAÇÃO DA CHuVA áCiDA”

O que é chuva ácida e como é formada?
O pH da água pura é 7,0, mas quando o dióxido de carbono (CO2) presente na 

atmosfera se dissolve na água, ocorre a formação do ácido carbônico (H2CO3) di-
minuindo o pH, como mostram as equações abaixo:

+2(g) 2 (l) 2 3(aq)CO   H O   H CO   (1)

( )
+ −+2 3(aq) 3(aq)aq  H CO   H  HCO   (2)

Apesar da chuva em equilíbrio com o CO2 já ser ácida, somente quando seu pH 
for menor do que 5,6, é que se diz que a chuva tem um excesso de acidez. 

O aumento da acidez na chuva ocorre principalmente quando há um aumento 
na concentração de óxidos de enxofre (SO2) e nitrogênio (NO2) na atmosfera. Es-
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tes óxidos e o CO2 são chamados de óxidos ácidos, pois em contato com a água 
(no caso água da chuva) formam ácidos.

O nitrogênio gasoso (N2) e o oxigênio molecular (O2) da atmosfera podem re-
agir formando o monóxido de nitrogênio (NO). Contudo, esta reação não é espon-
tânea, necessitando de muita energia para ocorrer. Por outro lado, ela pode acon-
tecer quando a temperatura for muito elevada como, por exemplo, durante a 
queima de combustível no motor do carro ou em fornos industriais. 

+ →2(g) 2(g) (g)N   O   2NO   (em altas temperaturas) (3)

O NO pode ser oxidado na atmosfera (que contém O2) e formar NO2, que por 
sua vez, pode sofrer novas reações e formar o ácido nítrico (HNO3), que contribui 
para aumentar a acidez da água da chuva.

O SO2, entretanto, é responsável pelo maior aumento na acidez da chuva. Este 
é produzido diretamente como subproduto da queima de combustíveis fósseis 
como gasolina, o carvão e o óleo diesel. Esses dois últimos são muito impuros, e 
contêm grandes quantidades de enxofre em sua composição, sendo responsáveis 
por uma grande parcela da emissão de SO2 para a atmosfera. A Petrobrás tem 
investido bastante na purificação do diesel a fim de diminuir significativamente 
as impurezas que contém enxofre.

De maneira similar a outros óxidos, o dióxido de enxofre reage com a água 
formando o ácido sulfuroso:

+ →2(g) 2 (l) 2 3(aq)SO   H O   H SO   (4)

O SO2 também pode sofrer oxidação na atmosfera e formar o SO3 que, em con-
tato com a água da chuva, irá formar o ácido sulfúrico (H2SO4) que é um ácido 
forte.

( ) + →2(g) 3(g)2 gSO   ½O   SO   (5)

+ →3(g) 2 (l) 2 4(aq)SO   H O   H SO   (6)

+ −→ + 2
2 4(aq) (aq) 4(aq)H SO   2H   SO   (7)
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Para a execução do experimento da simulação da chuva ácida foram coloca-
dos 50 mL de solução de hidróxido de sódio 0,1 mol L-1 em um vidro de azeitona 
(capacidade aproximada de 300 mL) e acrescentadas algumas gotas de fenolfta-
leína 0,1% (0,1 g em 100 mL de álcool etílico). Após homogeneização da mistura, 
foi verificada a basicidade do meio, usando fita de papel de tornassol (~3 cm). 
Previamente, foi feito o seguinte arranjo. Enrolamos uma das extremidades de 
um fio de cobre de cerca de 2 mm de espessura na ponta de um lápis de modo a 
formar um cone de comprimento aproximado de 2 cm. Retiramos o lápis e na 
outra extremidade do fio fizemos um gancho para pendurá-lo por dentro do vi-
dro de azeitona, certificando que o cone não atingisse a solução quando o fio 
fosse pendurado. Com cuidado e utilizando uma espátula enchemos o cone com 
enxofre em pó. Em seguida, posicionamos, abaixo desse cone, uma vela acesa 
para iniciar a queima do enxofre. Feito isso, transferimos rapidamente o arranjo 
para o vidro e o tampamos imediatamente. Para observar uma intensa névoa 
branca em todo o vidro tivemos que repetir pelo menos uma vez o processo  
de queima. Acompanhado à formação da névoa, foi observado uma mudança de  
cor na solução de NaOH que continha o indicador fenolftaleína. Ela que era  
de cor-de-rosa no início do experimento tornou-se incolor ao término dele. Veri-
ficou-se, ainda, que o papel de tornassol que era azul, também mudou para cor 
rosa. Para analisar o efeito desse processo nas plantas, a solução foi agitada e 
colocada em um vidro de relógio. Em seguida, mergulhamos nela uma flor (no 
caso, hibisco de cor vermelha) e percebemos, após alguns minutos, a descolora-
ção de suas pétalas.

A névoa observada é formada por óxidos de enxofre que reagem com a água 
da atmosfera formando ácido sulfúrico. Um deles, o SO2 é proveniente da queima 
do enxofre conforme reação abaixo:

(s) 2(g) 2(g)S   O   SO+ →   (8)

Este pode ser oxidado resultando na formação do SO3 como mostra a equação 
5. A formação dos ácidos sulfuroso e sulfúrico é consequência das reações desses 
óxidos com a água, de acordo com as equações 4 e 6 mostradas acima. Ela foi 
evidenciada pela alteração da cor da solução (de rosa intenso para incolor), mu-
dança da cor do papel de tornassol (de azul para vermelho) e descoloração das 
pétalas da flor. 
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Preparação para a queima do enxofre contido na espiral do fio de cobre.

Após início da queima, transferência rápida para o vidro seguida pela sua vedação e início 
da formação da névoa. 

ExPErIMENtAçãO DEMONStrAtIVA COMO INStrUMENtO PArA DESPErtAr A CUrIOSIDADE PELA qUÍMICA ...
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Vidro preenchido pela névoa e descoloração da solução.

EXPERimENTO 3: “CiRCuiTO ELÉTRiCO E CONDuTiViDADE ”

O foco desse experimento foi construir, em nosso laboratório, um circuito elé-
trico simples (Primeira parte) e observar por meio do seu uso, a condução e não 
condução de eletricidade de algumas substâncias (Segunda parte).

Primeira parte: Construção de um circuito elétrico simples

As alunas bolsistas montaram, no laboratório de Físico-química do Departa-
mento de Química e Bioquímica, um circuito elétrico utilizando os seguintes ma-
teriais: um pedaço de madeira de aproximadamente 40 cm x 20 cm, soquete, 
lâmpada de 15 W, um cabo com 2 fios de cobre, um interruptor e um plugue. 

Próximo a uma das extremidades da madeira foi fixado um interruptor, por 
dentro do qual foi passado um cabo. De um lado, o cabo foi conectado a um plu-
gue para ser ligado a uma tomada elétrica. Do outro lado, os fios foram separa-
dos, soltos e desencapados nas extremidades, mas com um deles passando pelo 
soquete (fixado a uns 10 cm do interruptor) contendo a lâmpada. Testamos o 
acendimento da lâmpada ao conectar o plugue na tomada e indicamos no inter-
ruptor, com o uso de uma caneta apropriada, as letras L e D para as posições liga-
da e desligada, respectivamente. Uma foto do circuito elétrico construído é mos-
trada a seguir.
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Figura 1 Circuito elétrico simples.

Segunda parte: Condutividade 

Algumas substâncias são capazes de conduzir eletricidade quando colocadas 
em meio aquoso. Isso acontece porque há uma dissociação em íons com carga 
elétrica positiva (cátion) e negativa (ânion) e por isso são chamadas de eletróli-
tos. Os eletrólitos podem ser divididos em duas categorias: eletrólitos fortes, que 
estão completamente dissociados, existindo somente como íons em solução e 
eletrólitos fracos, que contém moléculas do soluto não dissociadas assim como 
íons produzidos por dissociação. Para deixar o experimento mais interessante, 
utilizamos frutas e um tubérculo para os testes. Banana, limão, laranja, maçã e a 
batata foram partidas na hora. A banana foi ainda amassada para obtenção de 
uma papa. Após certificar a posição do interruptor em D e inserir as extremida-
des desencapadas dos fios soltos nas substâncias foi observado o acendimento 
ou não da lâmpada.

Preparação para a conexão dos fios às substâncias a serem testadas.

ExPErIMENtAçãO DEMONStrAtIVA COMO INStrUMENtO PArA DESPErtAr A CUrIOSIDADE PELA qUÍMICA ...
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Fios conectados à batatinha e observação do acendimento da lâmpada.

EXPERimENTO 4: “SANGuE DO DiABO”

Esse experimento é bastante simples e trata-se de uma solução de cor verme-
lha. Por causa dessa cor e por fazer parte de uma brincadeira maldosa recebe o 
nome um tanto “assustador”. Ao atirar essa solução em um tecido branco ele fica-
rá manchado de vermelho e aparentemente danificado. Contudo, após alguns mi-
nutos, a mancha desaparecerá, deixando no lugar do susto uma expressão de 
curiosidade. 

Para sua demonstração, foram colocados 75 mL de água em um béquer e,  
adicionadas 5 gotas de hidróxido de amônio. Em seguida, foram acrescentadas 
15 gotas de fenolftaleína 0,1 % (0,1 g em 100 mL de álcool etílico) e a mistura 
homogeneizada. A solução resultante (“sangue do diabo”) de coloração averme-
lhada foi então transferida para um recipiente adequado para que ela fosse bor-
rifada. No caso, utilizamos uma pisseta. Uma das alunas bolsistas borrifou, então, 
a solução em um pedaço de pano branco, manchando-o e assustando os alunos 
que ficaram intrigados com o desaparecimento da mancha após alguns minutos.

Ao adicionar hidróxido de amônio em água, este se decompõe em amônia  
e água:

+ → +4 (aq) 2 (l) 3(g) 2 (l)NH OH   H O   NH   2H O   (9)
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A amônia, por ser uma base fraca, se ioniza muito pouco:

+ −+ +3(g) 2 (l) 4(aq) (aq)NH   H O  NH   OH   (10)

Assim, quando o indicador é adicionado a essa solução ele adquire uma colo-
ração avermelhada, cor típica da fenolftaleína em meio básico. A cor da solução 
pode assim ser intensificada aumentando a concentração do indicador. Sendo a 
amônia gasosa a temperatura ambiente, ela evapora muito facilmente da solução, 
deslocando o equilíbrio da reação 10 para a esquerda. Esse processo é facilitado 
pela dispersão da solução no ar ao borrifá-la e também pela presença do álcool 
etílico usado na preparação do indicador. Quando a amônia é evaporada, a solu-
ção passa a ser constituída basicamente de água e fenolftaleína, voltando a ser 
neutra. Nessas condições o indicador é incolor e a mancha desaparece. É possível 
acelerar o desaparecimento da mancha avermelhada no tecido, assoprando-o. Ao 
fazer isso, o gás CO2 exalado forma, em contato com a água, ácido carbônico que 
deixa o meio ácido, no qual a fenolftaleína também é incolor. 

EXPERimENTO 5: “REAÇÃO OSCiLANTE DE BRiGGS-RAuSCHER”

Os sistemas químicos oscilantes consistem em reações em que as concentra-
ções dos intermediários variam periodicamente, tanto com o tempo, quanto com 
a posição. Portanto, as concentrações de alguns componentes aumentam com o 
tempo até alcançarem um valor máximo. Após atingirem esse valor, elas dimi-
nuem até chegarem a um valor mínimo, para então aumentarem novamente, os-
cilando ao longo do tempo (ARROIO, 2006; SANDES, 2013). 

Todas as reações químicas são guiadas pela diminuição da energia livre da 
mistura de forma a atingir o equilíbrio. O que faz com que certas reações apre-
sentem oscilações é o caminho adotado por elas para chegar a esse equilíbrio, 
dependendo assim dos seus mecanismos. O caminho/mecanismo que a reação 
segue determina as mudanças periódicas das concentrações dos componentes 
no decorrer da reação. 

Os sistemas químicos oscilantes possuem pelo menos três características em 
comum. Primeiro: as oscilações aparecem apenas em condições afastadas do 
equilíbrio e o ciclo se repete conforme a energia diminui. Segundo: a queda de 
energia pode ocorrer por, pelo menos, dois caminhos diferentes com a reação 

ExPErIMENtAçãO DEMONStrAtIVA COMO INStrUMENtO PArA DESPErtAr A CUrIOSIDADE PELA qUÍMICA ...
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alternando periodicamente entre um caminho e outro. Terceiro: um desses cami-
nhos produz um intermediário que o outro consome. Quando a concentração 
desse intermediário for baixa, a reação segue o caminho que o produz. Se a con-
centração for alta, a reação segue o outro caminho. Estabelecem–se assim, varia-
ções periódicas da concentração de um intermediário desde que esse sofra de-
composição através de um processo auto catalítico, quando o produto de uma 
etapa elementar atua como catalisador na mesma etapa da reação.

Os sistemas químicos oscilantes estão entre as reações químicas que exer-
cem um fascínio naqueles que as observam. Para a apresentação desse tipo de 
experimento foi escolhida a reação oscilante de Briggs-Rauscher, devido ao seu 
amplo uso em demonstrações do fenômeno oscilatório em face do seu grande 
efeito visual e reprodutibilidade. Para isso, três soluções incolores (A, B e C) fo-
ram misturadas em um béquer. A solução resultante, sob agitação contínua, tor-
nou-se âmbar, a seguir azul e, finalmente, incolor. Esse ciclo de cores se repete 
dentro de um intervalo de cerca de 15 s e após alguns minutos, a coloração azul 
torna-se definitiva.

Solução A

Solução de água oxigenada a 3%. 

Solução B

Foram misturados 200 mL de água destilada com 4 mL de uma solução de 
ácido sulfúrico 6 mol L-1. Nessa solução foram dissolvidas 14,5 g de iodato de 
potássio. A solução resultante foi diluída a 250 mL e separada.

Solução C

Foram dissolvidas 5,2 g de ácido malônico [CH2(CO2H)2] e 1,1 g de sulfato de 
manganês (II) em 200 mL de água destilada; a solução resultante foi separada.

Foram colocadas 0,1 g de amido em 2,5 mL de água destilada e a mistura agi-
tada até a obtenção de uma goma que foi dissolvida em 25 mL de água fervente.

Estas duas soluções foram misturadas e a solução resultante foi diluída a 
250 mL.

Utilizando um béquer de 1 L e uma chapa de aquecimento com agitador mag-
nético, foram misturados, 500 mL da solução A, 250 mL da solução B e 250 mL da 
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solução C. A solução resultante, sob agitação constante, apresentou o ciclo de 
cores mencionado acima.

Quando as soluções são misturadas, os íons iodato (IO3
-) reagem com a água 

oxigenada produzindo HOI (reação catalisada pelo manganês), que é parcial-
mente reduzido a I– pela água oxigenada. O HOI reage com o I– formando I2 e este 
reage lentamente com o ácido malônico. Este processo é representado pelas se-
guintes equações:

− ++ + → + +2 2(aq) 3(aq) (aq) (aq) 2(g) 2 (l)2H O   IO   H   HOI   2O   2H O   (11)

− ++ → + + +2 2(aq) (aq) (aq) 2(g) (aq) 2 (l)H O HOI   I   O  H   H O   (12)

− ++ + → +(aq) (aq) 2(g) 2 (l)I HOI  H   I   H O   (13)

2(g) 2 2 2(aq) 2 2(aq) (aq) (aq)I  CH (CO H)   ICH(CO H)   H  I+ −+ → + +   (14)

O efeito catalítico do manganês é indicado nas equações abaixo:

− ++ + → + ·
2(aq) 3(aq) (aq) 2(aq) 2 (l)HIO   IO   H   2IO   H O   (15)

+ ++ + → + · 2 2
2(aq) (aq) 2 (l) (aq) 2(aq)IO Mn H O   Mn(OH) HIO   (16)

+ ++ → + +2 2
(aq) 2 2(aq) (aq) 2 (l) (aq)Mn(OH) H O   Mn H O HOO   (17)

→ +(aq) 2 2(aq) 2(g)2HOO H O  O   (18)

( )
− +→ + +3(aq) (aq) (aq)2 aq2HIO   IO  HOI H   (19)

Quando o I2 é produzido, a solução adquire cor âmbar, característica do iodo. 
Quando a concentração de I– for superior à concentração de HOI, a solução apre-
sentará a cor azul escura. A oscilação se dá até que todo o ácido malônico seja 
consumido.

RESuLTADOS E DiSCuSSÃO

Ao término da apresentação de todos os experimentos, os alunos receberam 
um questionário simplificado e os resultados são mostrados a seguir:

ExPErIMENtAçãO DEMONStrAtIVA COMO INStrUMENtO PArA DESPErtAr A CUrIOSIDADE PELA qUÍMICA ...
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Avaliação da Apresentação na Escola Estadual Prof. João queiroz marques 

As respostas à Questão No1: Qual dos experimentos você achou mais interes-
sante? (Q1), em termos de porcentagem de alunos, são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 respostas à q1: qual dos experimentos você achou mais interessante?

Experimento
Resposta

(%)

Extrato de repolho roxo como indicador ácido-base e construção  
de uma escala padrão de ph

4

Simulação da chuva ácida 8

Circuito elétrico e condutividade 42

Sopro mágico 42

todos os experimentos 4

Não responderam 0

Para uma melhor visualização, estes resultados foram mostrados em gráfico 
na forma de pizza (Figura 2).

Figura 2  gráfico indicando qual dos experimentos foi o mais interessante na concepção dos 
alunos.

17

Avaliação da Apresentação na Escola Estadual Prof. João Queiroz Marques  

As respostas à Questão No1: Qual dos experimentos você achou mais interessante? 

(Q1), em termos de porcentagem de alunos, são apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Respostas à Q1: Qual dos experimentos você achou mais interessante? 

EXPERIMENTO RESPOSTA 
(%) 

Extrato de repolho roxo como indicador ácido-base e 

construção de uma escala padrão de pH 

4

Simulação da chuva ácida 8 

Circuito elétrico e condutividade 42 

Sopro mágico 42 

Todos os experimentos 4 

Não responderam 0 

Para uma melhor visualização, estes resultados foram mostrados em gráfico na 

forma de pizza (Figura 2). 

Figura 2. Gráfico indicando qual dos experimentos foi o mais interessante na concepção dos 

alunos. 

Escala padrão de pH

Simulação da chuva ácida

Circuito elétrico e
condutividade

Sopro mágico

Todos os experimentos

As demais questões foram elaboradas na forma de teste de múltipla escolha 
com as alternativas Bastante, Razoável, Pouco e Muito pouco. (Q2): Você enten-
deu o conteúdo dos experimentos realizados?, (Q3): A utilização de experimen-
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tos facilita a compreensão do conteúdo desta disciplina?, (Q4): Experimentos de 
química aumentam o seu interesse pela matéria?, (Q5): Não tenho base teórica 
de química, por isso não compreendi todos os experimentos. As respostas, ex-
pressas em porcentagem do número de alunos, são apresentadas na Tabela 3 e 
em gráfico na forma de barras (Figura 3). 

Tabela 3 respostas às questões q2, q3, q4 e q5.

questões
Bastante Razoável Pouco muito pouco Não responderam

(%)

q2 58 33  9  0 0

q3 88 12  0  0 0

q4 54 33  4  9 0

q5 13 54 20 13 0

Figura 3 gráfico representando as respostas dos alunos às questões q2, q3, q4 e q5.
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 As demais questões foram elaboradas na forma de teste de múltipla escolha com as 

alternativas Bastante, Razoável, Pouco e Muito pouco. (Q2): Você entendeu o conteúdo dos 

experimentos realizados?, (Q3): A utilização de experimentos facilita a compreensão do 

conteúdo desta disciplina?, (Q4): Experimentos de química aumentam o seu interesse pela 

matéria?, (Q5): Não tenho base teórica de química, por isso não compreendi todos os 

experimentos. As respostas, expressas em porcentagem do número de alunos, são 

apresentadas na Tabela 3 e em gráfico na forma de barras (Figura 3).  

Tabela 3. Respostas às questões Q2, Q3, Q4 e Q5. 

Questões Bastante Razoável Pouco Muito pouco Não responderam

  (%)   

Q2 58 33 9 0 0 

Q3 88 12 0 0 0 

Q4 54 33 4 9 0 

Q5 13 54 20 13 0 

Figura 3. Gráfico representando as respostas dos alunos às questões Q2, Q3, Q4 e Q5. 
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Avaliação da Apresentação na Escola Estadual Prof. Francisco Guedelha

Os resultados da avaliação dos mesmos experimentos na escola acima men-
cionada são mostrados nas Tabelas 4 e 5 e Figuras 4 e 5.

ExPErIMENtAçãO DEMONStrAtIVA COMO INStrUMENtO PArA DESPErtAr A CUrIOSIDADE PELA qUÍMICA ...
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Tabela 4 respostas à q1: qual dos experimentos você achou mais interessante?

Experimento
Resposta

(%)

Extrato de repolho roxo como indicador ácido-base e construção  
de uma escala padrão de ph

2

Simulação da chuva ácida 8

Circuito elétrico e condutividade 70

Sopro mágico 0

todos os experimentos 4

Não responderam 16

Esses resultados, graficados em forma de pizza, aparecem na Figura 4.

Figura 4 gráfico indicando qual dos experimentos foi mais interessante. 
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Avaliação da Apresentação na Escola Estadual Prof. Francisco Guedelha 

Os resultados da avaliação dos mesmos experimentos na escola acima mencionada 

são mostrados nas Tabelas 4 e 5 e Figuras 4 e 5. 

Tabela 4. Respostas à Q1: Qual dos experimentos você achou mais interessante? 

EXPERIMENTO RESPOSTA 
(%) 

Extrato de repolho roxo como indicador ácido-base e 

construção de uma escala padrão de pH 

2

Simulação da chuva ácida 8 

Circuito elétrico e condutividade 70 

Sopro mágico 0 

Todos os experimentos 4 

Não responderam 16 

 Esses resultados, graficados em forma de pizza, aparecem na Figura 4. 

Figura 4. Gráfico indicando qual dos experimentos foi mais interessante.  

Escala padrão de pH
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Não responderam

A Tabela 5 compila as respostas dos alunos (em %) às questões testes de múl-
tiplas escolhas. 
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Tabela 5 respostas às questões q2, q3, q4 e q5.

questões
Bastante Razoável Pouco muito pouco Não responderam

(%)

q2 34 58  8  0 0

q3 78 16  3  3 0

q4 55 24 18  3 0

q5 21 16 29 32 2

Esses mesmos dados aparecem, em forma de gráfico de barras, na Figura 5.

Figura 5 gráfico indicando as respostas dos alunos às questões q2, q3, q4 e q5.
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 A Tabela 5 compila as respostas dos alunos (em %) às questões testes de múltiplas 

escolhas.

Tabela 5. Respostas às questões Q2, Q3, Q4 e Q5. 

Questões Bastante Razoável Pouco Muito pouco Não responderam

  (%)   

Q2 34 58 8 0 0 

Q3 78 16 3 3 0 

Q4 55 24 18 3 0 

Q5 21 16 29 32 2 

Esses mesmos dados aparecem, em forma de gráfico de barras, na Figura 5. 

Figura 5. Gráfico indicando as respostas dos alunos às questões Q2, Q3, Q4 e Q5. 
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A análise da Tabela 2 e visualização da Figura 2 mostram que os experimen-
tos “circuito elétrico e condutividade” e “sopro mágico” foram os mais interes-
santes na concepção dos alunos da EE Prof. João Queiroz Marques, ficando empa-
tados em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou a experiência da “simulação da 
chuva ácida”. Do restante dos alunos (8%), metade considerou o experimento do 
“extrato de repolho roxo como indicador ácido-base e construção de uma escala 
padrão de pH” como sendo o menos interessante e a outra metade achou todas as 
experiências igualmente importantes.

A mesma avaliação, considerando a EE Prof. Francisco Guedelha, indica que o 
experimento mais interessante, disparado em primeiro lugar, foi o do “circuito 

ExPErIMENtAçãO DEMONStrAtIVA COMO INStrUMENtO PArA DESPErtAr A CUrIOSIDADE PELA qUÍMICA ...
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elétrico e condutividade”. Desconsiderando a parcela de 16% dos alunos que não 
responderam e os 4% que não tiveram preferência, o experimento da “chuva áci-
da” foi o segundo mais votado. Em terceiro lugar ficou o “extrato de repolho roxo 
como indicador ácido-base e construção de uma escala padrão de pH”, seguido 
pelo “sopro mágico”.

Uma análise geral mostra que o experimento do “circuito elétrico e condutivi-
dade” foi o mais chamativo. A primeira parte do experimento, feita por nossas 
alunas bolsistas, envolveu a construção de um circuito elétrico (Figura 1). Apesar 
de parecer simples, essa construção envolve muitos conceitos, como átomo, por-
tador de carga, elétron livre, corrente elétrica, condutores e isolantes elétricos, 
etc. Foi possível trabalhar com esses conceitos com os alunos das escolas lem-
brando que para que a lâmpada acenda são necessários uma fonte de energia e 
um circuito fechado de material condutor. No nosso caso usamos a própria rede 
elétrica como fonte de energia, mas poderíamos ter utilizado uma pilha. Aprovei-
tando o cobre, utilizado como material condutor, explicamos que no interior des-
se metal, cada átomo perde os elétrons da camada de valência que ficam vagando 
pelo interior do metal e, portanto apresentam um movimento aleatório. Isso 
acontece quando o circuito está aberto. Contudo, essa movimentação tende a um 
sentido, quando aplicada uma diferença de potencial pela conexão do plugue à 
tomada no circuito fechado. Estabelece-se assim, uma corrente elétrica, cuja uni-
dade é o ampère (A). Em materiais isolantes como, por exemplo, borracha, vidro, 
plásticos, a carga elétrica tem muita dificuldade para se movimentar.

Aparentemente o experimento ficou mais interessante quando utilizamos o 
circuito elétrico para testar a condutividade de algumas substâncias, principal-
mente considerando que essas substâncias foram a nossa conhecida batatinha e 
algumas frutas (banana, limão, laranja e maçã). Para isso, a tomada foi conectada 
à rede elétrica e checada a posição do interruptor em D. Antes de inserir as extre-
midades desencapadas dos fios soltos numa das metades da batatinha previa-
mente partida (começamos por ela) foi feita a seguinte pergunta aos alunos.  
O que vocês acham, a lâmpada vai ou não vai acender? A resposta quase unânime 
foi não. Portanto, ao verem que a lâmpada acendeu, eles ficaram muito surpre-
sos. Este tubérculo apresenta uma especificidade que poucos conhecem, poden-
do servir como fonte de energia química para a produção de energia elétrica. De 
qualquer forma isso criou uma expectativa muito grande com relação às frutas, 
sendo, provavelmente, esse um dos motivos pelo qual esse experimento foi o 
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mais votado. Além disso, há uma ideia geral, desmistificada por ele, que a condu-
ção elétrica só acontece quando o meio é “líquido”. A maioria das frutas conduz 
eletricidade, porque elas contêm água com várias outras substâncias dissolvidas 
nelas e muitas têm também um pouco de ácido; o limão e a laranja, por exemplo, 
contêm ácido cítrico, o que os torna bons condutores. Deve ser enfatizado que, 
antes da troca de substância, a parte dos fios que é inserida nela foi lavada, to-
mando os devidos cuidados, com água destilada e secada com papel tolha. Para 
que os leitores não fiquem curiosos com o resultado final do experimento, a úni-
ca fruta que não acendeu a lâmpada foi a maçã. 

Foram observadas ainda diferenças razoáveis nas porcentagens de alunos 
que acharam esse experimento mais interessante quando consideradas as duas 
escolas; 70% e aproximadamente 40% para as turmas da EE Prof. Francisco Gue-
delha e da EE Prof. João Queiroz Marques, respectivamente (Tabelas 2 e 4). A 
causa disso pode estar relacionada ao fato de a turma que assistiu à apresentação 
da EE Prof. Francisco Guedelha ser constituída de alunos do 2o e 3o anos, com 
predominância do 3o ano. Nesse período, o tópico eletricidade já foi introduzido. 
Por outro lado, a turma da EE Prof. João Queiroz Marques era, na maioria, consti-
tuída de alunos do 1o ano e 2o ano e, por isso, ainda não tiveram o conteúdo de 
eletricidade. Pelas razões já mencionadas acima, essa turma se entusiasmou com 
a segunda parte do experimento tanto quanto com o experimento do “sopro má-
gico”. Nesse último, alguns alunos foram convidados para assoprar soluções de 
indicadores que mudavam de cor pela reação com o CO2 expelido. Eles o fizeram 
usando canudos e copos de plásticos transparentes. Dependendo do aluno, a mu-
dança de cor ocorre em tempos diferentes, o que chama bastante a atenção, e os 
leva a questionar o porquê disso. Além disso, é um experimento que envolve con-
ceitos de soluções ácidas, básicas e neutras, um tema já visto na fase em que estão. 
Entretanto, não podemos deixar de destacar que uma porcentagem grande de 
alunos (16%) da EE Prof. Francisco Guedelha deixou de responder a Q1. Além  
de o fato indicar certa falta de interesse, a escolha de um dos experimentos, ex-
cluindo naturalmente o mais votado (“circuito elétrico e condutividade”), pode-
ria, sem dúvida, alterar as observações quanto à posição dos demais.

Após a avaliação com relação à demonstração “circuito elétrico e condutivida-
de” e pensando no tópico eletricidade, ministrado normalmente no 3o ano do ní-
vel médio do ensino, seria muito interessante que os professores do respectivo 
nível iniciassem o tema, criando a oportunidade para os alunos construírem um 
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circuito elétrico simples. A partir daí, esse tópico, relativamente abstrato, e que 
apresenta certa dificuldade, poderia ser desenvolvido e mais bem compreendido. 

A apresentação do experimento “Simulação da chuva ácida” foi feita princi-
palmente para chamar a atenção dos alunos para um dos principais problemas 
ambientais que acomete os países industrializados, principalmente os que estão 
em desenvolvimento como, por exemplo, Brasil, Rússia, China, entre outros. 
Como mostrado na descrição do experimento, ela é formada pela grande concen-
tração de poluentes químicos (provenientes, principalmente, da queima de com-
bustíveis fósseis), que são despejados na atmosfera diariamente, formando nu-
vens, neblinas e até mesmo neve. 

Além do efeito na vegetação, mostrado por meio do uso da flor, mencionamos 
outros transtornos causados pela chuva ácida. Um deles é o excesso de acidez na 
chuva, que pode provocar a acidificação de lagos, principalmente naqueles de 
pequeno porte. Em condições naturais, o pH da água de um lago gira em torno  
de 6,5 – 7,0 mantendo não somente uma grande variedade de peixes, plantas e 
insetos como também animais e aves que vivem no seu entorno e se alimentam 
no lago. Larvas, pequenas algas e insetos podem morrer com valores de pH ao 
redor de 5,5. Se o pH chegar a 4,0 – 4,5, já pode ocorrer a intoxicação da maioria 
das espécies de peixes e levá-los à morte. Os solos também estão sujeitos à acidi-
ficação pela chuva ácida, sobretudo aqueles que não têm calcário e cal (CaCO3 e 
CaO). Os que têm são capazes de neutralizar, pelo menos parcialmente, a acidez 
da chuva. A acidez da atmosfera também pode provocar problemas em humanos 
como coriza, irritação na garganta e olhos e até afetar o pulmão de forma irrever-
sível. Além de seres vivos, ela pode danificar a superfície de monumentos histó-
ricos e edifícios feitos de mármore (CaCO3) por causa da reação com o ácido 
(CaCO3(s) + 2H+

(aq) → Ca2+
(aq) + H2O(l) + CO2(g)). Em adição aos transtornos locais, os 

contaminantes podem ser depositados longe das fontes emissoras. O pólo petro-
químico em Cubatão – São Paulo, por exemplo, emite toneladas de SO2 na atmos-
fera por ano, e a chuva que cai em cidades não industrializadas, a mais de 100 km 
de distância, muitas vezes é ácida por causa dessas indústrias. 

A diminuição desse problema requer ações como redução no consumo de 
energia, sistemas de tratamento de gases industriais, utilização de carvão com 
menor teor de enxofre e a popularização de fontes energéticas limpas, incluindo 
energia solar, eólica, uso de biocombustíveis, entre outros.
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A visualização da névoa com mudança de cor observada no recipiente onde 
foi feita a simulação da chuva ácida associada à problemática envolvida com o 
fenômeno colocaram esse experimento em 2º lugar na avaliação dos alunos 
quando considerada a Q1.

Reiterando o fato de uma grande porcentagem dos alunos da EE Prof. Francis-
co Guedelha não ter respondido à Q1 (16%) e o de 4% dos alunos de ambas as 
escolas acharem todas as experiências igualmente interessantes, o experimento 
“extrato de repolho roxo como indicador ácido-base e construção de uma escala 
padrão de pH” foi o menos votado. 

Antes do início do experimento propriamente dito, foi falado que pH significa 
“potencial hidrogeniônico”, uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, 
neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução aquosa. Matematica-
mente é dado por:

pH = -log [H3O+] (20) 

O caráter ácido de uma solução está relacionado com a concentração de íons 
H+ nela presente. Quanto mais forte for o ácido, maior a concentração desses íons. 
Uma maneira de indicar a concentração de H+ numa solução é por meio da escala 
de pH. É uma escala de valores que serve para determinar o grau de acidez ou de 
basicidade de uma determinada substância. Varia entre 0 e 14. As substâncias 
que apresentam valores de pH abaixo de 7 são consideradas ácidas, valores em 
torno de 7 são neutras e valores acima de 7 são denominadas básicas ou alcali-
nas. O pH de uma substância pode variar de acordo com sua composição, tempe-
ratura e concentração de sais, metais, ácidos, bases e substâncias orgânicas.

O pH pode ser determinado pelo uso de indicadores de pH como, por exem-
plo, o papel de tornassol e o papel indicador universal. Outra maneira é pela uti-
lização do pHmetro, que consiste de um eletrodo acoplado a um potenciômetro, 
dificilmente encontrado nas escolas alvo do projeto. Assim, a escala padrão de pH 
construída no experimento constitui-se numa alternativa bastante interessante 
para a determinação aproximada de valores de pH. Com ela, foram estimados os 
valores deste parâmetro para as seguintes substâncias: xampu (~ 6), leite (abai-
xo, mas próximo de 7), sucos de laranja (~ 4) e limão (~ 3). A desvantagem é que, 
para esse fim, a escala padrão de pH tem que ser preparada na hora. Contudo, 
essa dificuldade pode ser vencida se for feita a transposição das cores obtidas 
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com seus respectivos valores de pH (Tabela 1) para um pedaço de madeira de cor 
clara e similar a uma régua. 

Devido a problemas relacionados com o tempo, não fizemos nenhuma discus-
são com relação à importância da determinação do pH no contexto da química da 
água, de como o pH do sangue humano está inteiramente relacionado à saúde, 
etc. Isso poderia, sem dúvida, ter enriquecido ainda mais o experimento.

Considerando as respostas das demais questões (Tabelas 3 e 5 e Figuras 3  
e 5), e nossa percepção quando vamos a uma escola para desenvolver o projeto, 
fica cada vez mais claro que a utilização de experimentos estimula o interesse 
pela química e auxilia na compreensão dela. Quando os alunos podem participar 
e/ou interagir com o experimento, os questionamentos por parte deles aumen-
tam, indicando certa reflexão acerca dos temas abordados. 

Em adição a isso, cumpre salientar que, desde que iniciamos esse projeto, 
sempre nos foi solicitado pela direção e/ou professores que retornássemos às 
escolas para novas demonstrações. Nessas circunstâncias, temos observado, de 
um modo geral, que a receptividade dos alunos melhora de forma significativa 
quando comparada à nossa primeira visita. Surgem, assim, novas questões rela-
cionadas aos cursos que os bolsistas fazem, como por exemplo, sobre local(is) 
onde poderiam cursar química na Unesp. Desse modo, tivemos a oportunidade 
de falar sobre os cursos de química oferecidos não somente por essa, mas tam-
bém por outras universidades e porque não dizer, da possibilidade de abrir novas 
perspectivas para esse alunato.

Uma turma de uma das escolas.
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grupo de alunos voluntários para participar do experimento “sopro mágico”.

Uma turma de uma das escolas.

Apresentação dos Experimentos no Evento “Venha conhecer o iB”

A dinâmica na apresentação dos experimentos “Venha conhecer o IB”, descri-
to anteriormente, foi bem diferente daquela observada quando as apresentações 
foram feitas nas escolas. No primeiro caso, o número de alunos atendidos au-
mentou substancialmente, sendo que a maior concentração foi no período notur-
no. Contudo, não houve possibilidade de uma avaliação por meio de um questio-
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nário, como foi feito nas escolas. Um fato, porém, que chamou a nossa atenção foi 
o retorno de um grupo de alunos do colégio técnico de química juntamente com 
seu professor para assistirem novamente e questionarem sobre o experimento 
da reação oscilante. Para essa turma foi possível mostrar as equações envolvidas, 
falar mais sobre processos autocatalíticos, catalisadores e também sobre a im-
portância e compreensão de sistemas químicos oscilantes. Estas se concentram 
na variedade das situações onde esses sistemas ocorrem, como, por exemplo, 
sistemas biológicos (ciclos hormonais, funções cardíacas), reações eletroquími-
cas presentes em dispositivos como célula a combustível, entre outros. Embora a 
maioria desses exemplos esteja longe de ser completamente compreendida, sis-
temas modelos podem trazer informações fundamentais para auxiliar na com-
preensão das diversas facetas dinâmico-matemáticas de sistemas complexos, bem 
como requisitos para interpretação química desses sistemas (SANDES, 2013).

CONCLuSÕES

A experimentação apresentada de forma descontraída, divertida e que tenha 
impacto visual é, sem dúvida alguma, uma forma eficiente de divulgação da quí-
mica. Além disso, a curiosidade é estimulada quando é possível algum tipo de 
contato do aluno com os experimentos, podendo aguçar ainda mais o interesse e 
a compreensão por essa ciência. Aliado a esses requisitos, o uso de substâncias 
comuns no dia a dia dos alunos pode tornar o experimento mais interessante e 
mostrar que a química está muito além das paredes do laboratório.
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8
PLuRALiDADE CuLTuRAL E ENSiNO DA HiSTóRiA:  
umA PROPOSTA DiDáTiCO-mETODOLóGiCA POR  
iNTERmÉDiO DA imAGEm E DO SOm

Célia maria David
Lucas Fernandes misu

maria Laura Pereira
Faculdade de Ciências humanas e Sociais/Unesp/Franca

Resumo: Trata-se de um projeto que teve como objetivo trabalhar as produções artísticas 
brasileiras como documento histórico e material didático, visando o conhecimento da reali-
dade cultural brasileira, sua formação histórica e configuração atual.Para tanto, os materiais 
utilizados foram: grupos musicais como Tarancón, Bixiga 70, Baden Powell, Dom Um Romão, 
James Brown, Tim Maia que serviram para ilustrar como a música produzida no Brasil teve 
influências de outras culturas e contribuíram para a constituição da identidade brasileira.
Trabalhos fotográficos que retratam o brasileiro no seu cotidiano, como as produzidas por 
Sebastião Salgado e outras mídias que despertam a compreensão da riqueza representada 
pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro.

Palavras-chave: História; pluralidade cultural; imagem e som; cultura brasileira.

CONSiDERAÇÕES iNiCiAiS

Há muita sabedoria pedagógica nos ditos populares. Como naquele que diz:  
“É fácil levar a égua até o meio do ribeirão. O difícil é convencer ela a beber a água...”. 
De fato: se a égua não estiver com sede, ela não beberá água por mais que o seu dono 
a surre... Mas, se estiver com sede, ela, por vontade própria, tomará a iniciativa de ir 
até o ribeirão. Aplicado à educação: “É fácil obrigar o aluno a ir à escola. O difícil é 
convencê-lo a aprender aquilo que ele não quer aprender...”. (ALVES, 2007, p. 12)

As palavras reflexivas de Rubem Alves, educador e escritor brasileiro, nos re-
metem ao ofício do professor em relação aos seus aprendizes. A construção do 
conhecimento deve ser entendida como uma via de mão dupla, ou seja, um exer-
cício dialético em que o professor é responsável por transmitir seus conhecimen-
tos, mas, também, deve saber aprender com a postura dos seus alunos. 
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É evidente que no ambiente da sala de aula há muitas adversidades e dificul-
dades, especialmente com relação à vontade dos alunos em aprender os conteú-
dos. Se há leis que exigem a permanência dos alunos e professores na escola, 
corpo administrativo empenhado em manter as atividades escolares em pleno 
exercício, não são apenas essas medidas que garantem o aprendizado efetivo e, 
além disso, a qualidade do que é ensinado. É preciso que o professor esteja aten-
to às mudanças e renovações das metodologias de ensino a fim de que o caminho 
do aprendizado seja prazeroso e significativo tanto para o papel do professor 
enquanto educador, quanto para o aluno que faz parte de um contexto de cidada-
nia que transcende os muros da escola.

É nesse sentido que os projetos que compõem o programa do Núcleo de Ensi-
no se revelam como fontes e alternativas ao ensino público ao se abrirem para 
propostas e abordagens que geram um contato diferente na prática educativa 
nas escolas da rede pública. Os projetos buscam trabalhar os conteúdos escola-
res por intermédio de metodologias diversas, buscando despertar maior interes-
se dos alunos para o aprendizado e oferecer aos professores diferentes caminhos 
pedagógicos. Assim, ao atentarmos para as produções e práticas renovadoras 
que envolvem este programa constata-se a possibilidade de se difundir novas 
formas de ensino e, também, novas esperanças àqueles que já se mostram desa-
nimados com a educação em nosso país.

O PROJETO E A AGENDA DE TRABALHO

O presente projeto, em consonância com os objetivos do Programa Núcleo de 
Ensino da Unesp/Franca, foi executado ao longo do ano de 2014 na Escola Esta-
dual David Carneiro Ewbank, na cidade de Franca. Inicialmente, o projeto propu-
nha trabalhar com duas salas de 9º ano do Ensino Fundamental II, no período 
vespertino, entretanto, de acordo com uma decisão interna da escola, as salas de 
9º ano do período vespertino, foram remanejadas para o período matutino, o que 
impossibilitou que os bolsistas permanecessem com a proposta inicial. Assim, 
pela disponibilidade da escola, trabalhamos com uma sala de 8º ano no período 
vespertino.

O primeiro passo foi observar algumas aulas com o professor responsável por 
ceder seu espaço para o nosso projeto e perceber a relação estabelecida entre os 
alunos e as metodologias usadas no decorrer das aulas. Com relação aos conteú-
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dos constatou-se que o professor segue o cronograma do material didático pro-
posto pelo Currículo do Estado de São Paulo. Tenta estabelecer um diálogo com 
os alunos, uma forma de exercício da dialética e usa a lousa todo o tempo da aula. 
No entanto, percebemos que os conteúdos são, muitas vezes, passados de forma 
muito superficial, sem a preocupação de uma aprendizagem efetiva. Alguns pou-
cos alunos manifestam dúvidas, mas a grande maioria só copia o conteúdo da 
lousa e parece não pensar muito a respeito do que está copiando e, em tese, 
“aprendendo”, ou seja, numa dinâmica que pode ser traduzida por postura “tra-
dicional” de conduzir a aula. 

Dessa forma, constatamos algumas defasagens que teríamos que enfrentar 
no nosso projeto: atrair a atenção dos alunos, visto que estes ficavam muito dis-
persos com outros assuntos, garantir que o conteúdo fosse, de fato, apreendido 
de forma satisfatória e qualitativa e lidar com o déficit de equipamentos e recur-
sos tecnológicos nas salas de aula e na escola como um todo. Observamos que a 
questão que Bittencourt (2011) trata sobre o uso de tecnologias em benefício das 
aulas e do processo de ensino-aprendizagem visando uma formação mais crítica, 
mais humana e menos tecnicista, abordando, inclusive, temas interdisciplinares 
que favorecem para o aluno uma formação, de fato, cidadã é negligenciada.

Na sequência, o trabalho das bolsistas foi selecionar os conteúdos que seriam 
trabalhados, bem como os materiais a serem utilizados. Assim, foram seleciona-
dos alguns pontos-chave para tecer a ideia de pluralidade cultural envolvendo 
fatos históricos condicionantes na construção histórica do Brasil por intermédio 
de mídias sonoras e imagéticas. 

No caso da formação cultural histórica do Brasil, objeto de análise do nosso 
projeto, importou pensá-la do ponto de vista da hibridação, ou seja, do encontro 
de diferentes culturas, diferentes povos e costumes cujo encontro formou o que 
conhecemos como cultura brasileira. Sendo assim, a fim de sabermos qual era a 
ideia que os alunos faziam sobre esse tema, optamos, para primeira aula, aplicar 
um questionário – sem identificação – com as seguintes questões:

1. O que você pensa sobre arte? Qual a área (pode escolher mais de uma) das 
artes você se identifica mais? Artes visuais, música, teatro, dança, cinema?

2. Quando falamos em “cultura brasileira”, o que vem à cabeça?
3. A arte brasileira tem influência de outras culturas? Se sim, quais?
4. Quando você escuta uma música, lê um livro, assiste a um filme, vê uma 

foto ou um quadro de algum pintor, o que você mais observa?
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5. Qual a relação entre arte e sociedade?
6. Qual é o papel da arte na sua vida?
7. Você considera importante a arte como área de conhecimento?
8. Como seria o mundo sem arte?
9. Qual é o papel da criatividade na sua vida diária?

Dessa forma, o objetivo foi, a partir dos questionários, traçar as possíveis dú-
vidas, dificuldades e também a compreensão dos alunos sobre alguns conceitos, 
como arte, cultura, sociedade e História para dar continuidade ao nosso tema. 
Percebemos que os alunos no primeiro momento tiveram dificuldade em enten-
der as questões e o tempo todo perguntavam se aquela resposta estava “correta”, 
mas deixamos claro que o que buscávamos não era uma única resposta, pois cada 
indivíduo tem a sua percepção. Ao todo foram aplicados 39 questionários que 
revelaram, como proposto, diversas respostas, algumas demonstrando clara-
mente que o aluno não entendeu, ou não quis responder, outras revelaram ideias 
bastante compartilhadas no imaginário coletivo, como é o caso da pergunta em 
que questionamos o que indica a expressão “cultura brasileira” e muitos respon-
deram: “índios”, “negros”, “capoeira”, “feijoada”, “forró”, “funk”, “samba”, “futebol”, 
“MPB”, ou “coisas realmente daqui”. 

Houve outros questionamentos interessantes sobre o papel da arte na vida 
dos alunos através dos quais obtivemos as seguintes respostas: “a arte traz inspi-
ração para minha vida”, “a arte me dá conhecimento de como a vida se passa”, “a 
arte me ajuda a expressar alegria e tristeza”, bem como sobre o papel da criativi-
dade, que é explorada para expor sentimentos, criar novas formas de se divertir, 
de estudar e até mesmo para fazer piadas com os colegas. No entanto, a maioria 
diz não ter espaço para criar e reinventar, o que nos leva a pensar que a escola 
perde em não suprir esta necessidade, pois, além de fomentar a criação e trans-
formação, ganharia em disciplina, pois os alunos aplicariam sua energia em ações 
construtivas e conseguiriam se concentrar melhor. 

EXPERiÊNCiA NA SALA DE AuLA

A partir da realidade da escola, frente à defasagem de tecnologia disponível, a 
elevada quantidade de alunos por sala e a falta de homogeneidade no conheci-
mento do grupo, optamos após a aplicação do questionário por introduzir o as-
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sunto da pluralidade cultural de forma a buscar reflexões críticas sobre o encon-
tro de culturas e o resultante hibrido da cultura nacional. Para melhor 
compreensão do tema foi proposto uma espécie de varal no qual os alunos colo-
caram de forma cronológica, em relação à chegada ao Brasil, cada representante 
das etnias que compõe nossa diversidade cultural. As fotografias pertencentes a 
Sebastião Salgado respondeu pelo início do uso das mídias visuais propostas no 
projeto para maior ilustração do tema tratado. Apenas o grupo dos europeus fo-
ram retratados por obras do pintor Félix Émile Taunay. 

Os primeiros a serem posicionados foram os índios. Tal ação desencadeou 
duas reflexões bastante interessantes, pois, se os índios já habitavam esta porção 
de terras, os portugueses não descobriram o Brasil, que já fora descoberto e ha-
bitado. Assim, as questões levantadas foram: quando os índios o descobriram? 
Em que data aqui chegaram? 

Ainda que os bolsistas não conseguissem sanar a dúvida de imediato, a ques-
tão foi absorvida da melhor forma possível, pois os alunos mostraram assimilar 
a informação criticamente. Após pendurar a imagem do índio no varal refletimos 
com a sala se atualmente nossa sociedade possui traços da tradição indígena e as 
respostas giraram em torno da utilização de objetos como a rede, do consumo da 
mandioca. No entanto apelamos para que pensassem não apenas na cultura ma-
terial e pensassem nos rituais, nos costumes. 

Na sequência foram dispostos, no varal, personagens de pele branca, vestidos 
com roupas volumosas e tecidos diferentes que faziam menção aos membros da 
monarquia europeia. Questionamos qual seria a participação dos europeus no 
contexto da configuração atual da sociedade. As respostas foram: “novas tecnolo-
gias”, “o uso de roupas” “a escrita”. Perguntamos se, quando da chegada dos euro-
peus no Brasil, já havia igrejas, padres e missas. De imediato disseram que não, 
foi então que refletimos sobre qual era o deus ou os deuses dos índios e a reposta 
foi a natureza, o sol e a lua. 

A última etnia a fazer parte do varal foi os africanos. E, sem ainda perguntar-
mos os alunos já responderam: “dos africanos temos a cor, pois existe muita gen-
te negra no Brasil”, “a capoeira”, “a feijoada”, “o candomblé”, “a umbanda”, “o sam-
ba”. As respostas naturais e mais abrangentes, mostraram-nos que os alunos 
tinham maior contato com a cultura negra se comparado à cultura indígena e 
europeia. 
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Ao final da dinâmica introdutória, distribuímos para a sala um roteiro com 
informações detalhadas de teor histórico, social e político de cada grupo mencio-
nado, em seu contexto original e os motivos referentes a vinda para o Brasil, com 
agradecimento das reflexões e participações para que sentissem parte e reconhe-
cessem a importância da metodologia dialética e a colaboração no desenvolvi-
mento da aula. 

Nas aulas seguintes demos início à utilização dos áudios. A música Pobre mi 
gente de autoria do grupo Tarancón, contida no disco Rever minha terra de 1974, 
possui influência direta das tradições indígenas, seja na utilização de instrumen-
tos de sopro como a flauta, seja na temática dos povos indígenas injustiçados 
com a expulsão de suas terras ou então, no culto de elementos da natureza. Por 
ser cantada em espanhol a menção da temática não ficou evidente para os alunos 
e tampouco assimilaram a flauta como elemento indígena. Esta situação deve-se 
ao fato do distanciamento ou trato com a tradição.

Na sequência foi trabalhada a música Iemanjá dos compositores e violonistas 
Baden Powell e Vinicius de Moraes contido no disco Os Afro-Sambras. A composi-
ção executada por violão e percussão possui influência europeia no que tange ao 
arranjo clássico, além da utilização do violão que tem sua gênese num instru-
mento de nome Alaúde criado pelos Mouros. Mas foi após a invasão da Península 
Ibérica que o Alaúde foi modificado dando forma ao violão. Além da tradição 
europeia os alunos identificaram a partir da letra, do nome da música e do álbum, 
a tradição africana. 

Dando continuidade ao trabalho apresentamos a música Emi – Yaba da banda 
Abayomy Afrobeat Orquestra de 2012. Já pelo nome os alunos identificaram a 
tradição africana e a esta percepção foram-lhes adicionados informações sobre o 
estilo afrobeat que é a junção da música Yorubá com o Jazz, o Highlife e o Funk 
mais percussões africanas e vocais. Ao mencionar o Funk como raiz do estilo 
Afrobeat os estudantes se interessaram por saber qual a raiz do Funk, muito mais 
próximo da realidade musical dos alunos. Assim, explanamos que o Funk “Cario-
ca” ou “Ostentação” conhecido pelos alunos nada tem a ver com o Funk, raiz do 
Afrobeat. O Funk Soul criado nos EUA na década de 1960, por músicos afroame-
ricanos, pode ter influenciado o gosto musical dos Djs da década de 1980 no Bra-
sil. Nesta época surgiu um movimento de bailes blacks na cidade do Rio de Janei-
ro, e os Djs, comandantes das festas, buscaram na música negra, ritmos dançantes 
e após anos de hibridização apenas o nome continuou inalterado. 
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Ainda sobre a presença da tradição africana no cenário musical brasileiro, nas 
aulas seguintes trabalhamos compositores como Tim Maia e Dom Um Romão. Ao 
perceber o estranhamento dos alunos com o contato das obras apresentadas, 
resolvemos acrescentar mais uma dinâmica para retomar as questões do primei-
ro questionário. Dessa forma, discutimos sobre a arte, a relação com a sociedade, 
a cultura brasileira e a indústria cultural. E só assim vimos qual a diferença que 
fizemos na bagagem de conhecimento dos alunos, pois na nossa última aula, os 
professores, que já tinham terminado a matéria, nos cederam todo o período da 
tarde para trabalharmos com a sala e concluir o projeto com bastante tempo para 
refletir, tirar dúvidas e trocar músicas, indicar filmes. 

Para esta última etapa foi utilizado um material não previsto no projeto, no 
entanto, de grande teor crítico e criativo. O material desenvolvido pelo Educativo 
Bienal para a Trigésima Bienal de São Paulo tem como objetivo possibilitar o edu-
cador a discutir sobre arte num tom simples e reflexivo. Iniciamos a proposta com 
o seguinte questionamento: “o que acontece cada vez que você consente?”. Para 
nortear nossa reflexão sobre tal questionamento discutimos sobre o fato de que as 
mídias que chegam até nós, são facilmente absorvidas e muito pouco contestadas. 

A música, a pintura, a dança, o cinema, são constituídos e constituintes da 
arte. A relação desta com a sociedade deve ser a de elevar o espírito, fazer refletir, 
pensar e sonhar. Uma vez que a arte não cumpre esse papel faz–se necessário 
contestar e verificar por que não está ocorrendo. A partir da maturidade do capi-
talismo, a arte também passou a ser mercadoria, as músicas que vendem mais 
nos alcançam mais rápido se comparados às músicas produzidas independentes 
de grandes gravadoras. 

Levando em conta a diferença de geração, tentamos demonstrar o porquê do 
estranhamento ao escutarem músicas tão genuinamente brasileiras quanto eles 
próprios. Na retrospectiva analisamos cada mensagem passada pelas músicas e 
comparamos com as temáticas do Funk Carioca, que tanto ouvem, e o resultado 
foi que estas não os levam a refletir nem a sonhar com questões que geram cres-
cimento ao ser humano. Tentamos demonstrar que arte está diretamente ligada 
à sociedade e vice-versa, e que todo o ramo da arte tem responsabilidade, ou te-
ria de ter, pois tudo o que ouvimos, vemos e sentimos ajudam a construir o que 
nós somos. E nós como consumidores de arte também devemos ter consciência e 
sermos responsáveis. 
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O último questionamento foi “uma coisa significa outra coisa quando muda de 
lugar?” com o intuito de captar o que os alunos consideram ou não arte e então 
realizamos uma oficina de confecção de painéis que consistia em dois balões de 
diálogos, o primeiro com a palavra “arte” o segundo com o termo não “arte”. Foi 
dado aos alunos palavras e nomes de objetos e coisas aleatórias como flores, 
arco, pincel, cadeira, etc. Assim além de possibilitar aos alunos conhecer um pou-
co da arte contemporânea exposta na Trigésima Bienal, a partir do material do 
Educativo, fizemos reflexões acerca do conceito de arte. 

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

Por fim, este trabalho teve como objetivo levar os alunos a refletirem sobre a 
presença da arte presente no cotidiano. Assim, para perceber a riqueza do dia a 
dia é preciso dar atenção às pequenas coisas e receber informações sem pré-jul-
gamentos, pois só desta forma é possível conhecer coisas novas e agregá-las ao 
conhecimento.

Afirmamos que o trabalho foi realizado e concluído satisfatoriamente. Os alu-
nos participaram ativamente das atividades e reflexões propostas. Apenas uma 
atividade não foi realizada, por falta de suporte tecnológico disponível na escola 
para a mostra do filme A Marvada Carne de André Klotzel, que reúne elementos 
da tradição negra, indígena e até mesmo europeia, na figura do caipira, um dos 
representantes da nação genuinamente multicultural. 

Em virtude dos fatos mencionados a partir da utilização dos materiais audiovi-
suais propostos como uma nova forma de ensinar História para alunos do ensino 
fundamental, observamos quão positiva tal ação se revelou. Algo tão corriqueiro e 
simples como escutar uma música, ativa de forma impressionante a capacidade de 
associação e em consequência disto, o interesse dos educandos, motivando-os e 
fazendo com que pensem criticamente os temas e conteúdos trabalhados. 

A raiz desta proposta de aprendizagem a partir de recursos audiovisuais tem 
como concepção da orientadora e dos bolsistas que a paisagem e o contexto inci-
dem substancialmente na capacidade de raciocínio e compreensão do ser huma-
no. Fazemos parte de um contexto mundial de globalização e de velocidade de 
informação que nos trazem a todo momento ciência e conhecimento dos mais 
variados e interessantes possíveis, tornando difícil a concorrência de atenção de 
pré-adolescentes que possuem amplo acesso à internet, por exemplo. Ou seja, se 
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as informações correntes nas redes sociais chamam mais atenção dos alunos do 
que a aula do professor, as redes sociais serão muito mais assimiladas e terão 
maior aderência destes. 

Assim, o objetivo proposto foi trazer ferramentas para tornar a aula mais di-
nâmica e interessante e ganhar a participação dos alunos para que estes pudes-
sem assimilar crítica e ludicamente o conteúdo estudado e associar a fatores do 
cotidiano. Desta forma, buscamos mostrar a importância da arte como forma de 
aprendizagem despertando interesse e a curiosidade de análise nas músicas e 
imagens que a todo momento tomam contato. 

Nossas impressões foram e são bastante positivas. Na contramão da metáfora 
descrita por Rubem Alves sobre forçar os alunos a aprenderem um conteúdo que 
eles não querem, afirmamos que obtivemos sucesso no que foi proposto. Os alu-
nos demonstraram que fizemos diferença na bagagem de conhecimento, e mais 
importante, na capacidade de reflexão, a partir da construção dialética e natural 
do aprendizado à medida que utilizamos materiais alternativos aos previstos nos 
materiais didáticos para aprofundar o conhecimento crítico de História e a im-
portância do papel da arte na sociedade, no contexto em que estão inseridos, 
ademais, no processo ensino– aprendizagem. 
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9
ENSiNO DE HiSTóRiA E CiNEmA: O PROTAGONiSmO HiSTóRiCO 
DAS muLHERES BRASiLEiRAS 

Hilda maria Gonçalves da Silva
Taciana Lopes Barbosa

Faculdade de Ciências humanas e Sociais/Unesp/Franca

Resumo: Este artigo tem por finalidade tratar da experiência desenvolvida pelo projeto  
“O ensino da história: as importantes figuras femininas pelas lentes do cinema”. Concilia o 
cinema/filmes enquanto meio audiovisual e recurso didático-pedagógico buscando aproxi-
mar o ensino de Historia do Brasil das crianças e adolescentes. O trabalho, orientado por 
estudiosos (BITENCOURT 2011; KARNAL 2012; NAPOLITANO, 2006, et al.) que tratam da 
importância do uso dos recursos tecnológicos, em especial os audiovisuais, nas aulas de His-
tória, revisitou filmes que contam as histórias de algumas das mulheres que deixaram sua 
contribuição na construção da nossa sociedade brasileira e que são pouco lembradas pelos 
livros didáticos. Seguindo a proposta presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o tra-
balho com filmes deste projeto foi aplicado em aulas de Historia do segundo ano do ensino 
médio com vídeos e discussões, para reflexão do aluno e desenvolvimento de seu censo cri-
tico acerca das imagens construídas na/pela sociedade, em busca de traçar um paralelo e 
compreender o papel da mulher ontem e hoje em nosso país.

Palavras-chave: Historia das mulheres; videoaula; ensino. 

iNTRODuÇÃO

Nas últimas décadas, intensificaram-se as críticas e questionamentos sobre a 
orientação pedagógica tradicional de transmissão do conhecimento. Manter a 
formação dos estudantes fechada a normas e padrões rígidos tornou-se extrema-
mente inviável, num mundo cada vez mais digital, visual, imagético e rápido. 

Ensinar somente pelo giz, numa exposição incessante de conteúdos, não atin-
ge o interesse e dificilmente confere sentido para os alunos, os quais devem ser 
sujeitos da aprendizagem, e pouco auxilia o professor na otimização da aula de 
modo a torná-la mobilizadora e, principalmente inteligível a esta geração de es-
tudantes. Bittencourt (2011, p. 69-72) faz as seguintes observações acerca dessa 
forma de ensinar:
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Os métodos de ensino baseados na memorização correspondem a um entendi-
mento de que “saber história” é dominar muitas informações, o que na prática signi-
fica saber de cor a maior quantidade possível de acontecimentos de uma história 
nacional. [...] [No Brasil] a comunicação oral pela repetição foi incorporada pelos 
métodos de ensino, os quais evidentemente foram sendo considerados ultrapassa-
dos em razão das mudanças nos hábitos culturais, mas também devido ao uso da 
memória como simples repetição da decoração de uma lição. 

A necessidade de trazer um novo conjunto de recursos e estratégias para a 
sala de aula requer conciliar a habilidade da aula expositiva, muitas vezes aquela 
com a qual o professor mais se identifica, com meios alternativos de se ensinar. 
Nesse sentido, o uso de recursos audiovisuais ganha cada vez mais espaços den-
tro da escola. No entanto, como afirma Karnal (2012), a utilização de novos recur-
sos e estratégias por si só não tem o poder de alterar a dinâmica da aula, assim 
como o uso do giz e do diálogo, não significam em si uma opção pela reprodução 
do conhecimento e pela memorização do conteúdo. Nesse sentido:

[...] uma aula pode ser extremamente conservadora contando com todos os mais mo-
dernos meios audiovisuais. Uma aula pode ser muito dinâmica e inovadora utilizan-
do giz, professor e aluno. Em outras palavras, podemos utilizar meios novos, mas é a 
própria concepção de História que deve ser repensada. O recorte que o professor faz 
é uma opção política. Por mais antiga que pareça essa afirmação, ela se tornou muito 
importante num país como o nosso, redemocratizado nos aspectos formais, mas com 
padrões de desigualdade de fazer inveja aos genocídios clássicos do passado. (KAR-
NAL, 2012, p. 9)

Os cuidados apontados por Karnal são fundamentais ao propor mudanças de 
recursos e estratégias nas aulas de História, uma vez que a utilização de mate-
riais diferentes sem mudar a dinâmica das aulas seria um tremendo equívoco. 
Faz-se necessário explicitar as concepções presentes tanto nos recursos utiliza-
dos, quanto na orientação da aula definida pelo professor. 

Tendo clara essa questão, que se configura como uma premissa desse proces-
so transformador, os motivos para a promoção de mudanças na dinâmica das 
aulas são diversos: maior interação, adequação com a realidade do aluno, otimi-
zação dos resultados, ampliação do senso crítico dos alunos, etc. 

Contudo, promover essas transformações no trabalho cotidiano da sala de 
aula não se constitui como uma tarefa fácil. Há uma série de dificuldades, que se 
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colocam como obstáculos às mudanças de procedimento, entre elas podemos 
destacar: a formação do professor que pouco tem contribuído para o seu preparo 
didático-pedagógico; o hábito de utilização da aula expositiva, muitas vezes, cen-
trada na reprodução do conhecimento e a ausência de recursos materiais ade-
quados na escola.

Nessa perspectiva, o cinema tem-se configurado como uma alternativa que 
reduz alguns dos obstáculos, uma vez que é um meio de diversão e de aquisição 
de conhecimento cada vez mais popularizado e exige poucos recursos materiais. 

Esse recurso audiovisual ocupa cada vez mais, um papel cultural e educativo 
na sociedade, se faz justamente um dos materiais que mais passiveis ser utiliza-
do, de fácil transmissão e ativador de diversos sentidos. Assim o cinema vem 
sendo considerado um excelente recurso para a reconstrução de uma situação da 
história – uma guerra, um discurso. 

Os filmes, como meio educativo, permitem ao aluno ver todo o espaço; sincro-
nizá-lo com o tempo, com a cultura e o local. O estudante houve ruídos ou gritos 
que compõem uma ação, o que possibilita compor o trabalho do docente na apro-
priação do conhecimento e desenvolvimento da criticidade em relação às cons-
truções representativas dos tempos e espaços.

No caso deste projeto, o cinema foi utilizado para fazer com que os alunos 
compreendam a própria história e a sua sociedade, com uma visão alternativa, 
por meio de histórias pouco mencionadas sobre mulheres que deixaram sua co-
laboração na construção da História do Brasil e que são pouco lembradas nos li-
vros didáticos, muitas vezes como notas de rodapé.

Nessa perspectiva, torna-se extremamente relevante o uso desse meio didáti-
co-pedagógico para que o docente consiga trabalhar a questão feminina no país, 
lançando mão de uma abordagem temática através da história.

O cinema como recurso didático-pedagógico na sala de aula é justificado por 
dinamizar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem para os alunos, como 
afirma Almeida (2011, p. 48):

[...] cinema como tal [recurso didático pedagógico] traz para a escola aquilo que po-
deria transformá-la em algo vívido e fundamental, ou seja, seria participante ativa da 
cultura e não mais uma repetidora e divulgadora de conhecimentos massificados 
que muitas vezes já se tornaram defasados. 
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A metodologia utilizada coincide com aquela prevista pelos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCN), por poder ser trabalhado de forma bastante abran-
gente em sala de aula. Sendo assim, o projeto se pauta em fazer com que o aluno 
diante de um filme, possa analisá-lo de forma a buscar: o contexto, ou a sociedade 
da época em que o filme foi feito, quais públicos e quais interesses haviam para 
ser alcançados e daí então através do contexto histórico e pela biografia da per-
sonagem escolhida, verificar a função dela dentro sociedade em que viveu e de 
como ela fez parte na história do país. 

O intuito é fazer com que os docentes do ensino básico, percebam o quanto 
pode ser positivo o uso desse recurso em sala de aula e como meio de auxiliá-los 
na compreensão da pretensão do PCN. Em afirmação acerca do ensino com o uso 
de variadas mídias no processo de ensino, Fonseca (2003, p. 163) destaca:

Tornou-se prática recorrente na educação escolar, no ensino e na pesquisa de-
senvolvidos nas universidades, o uso de imagens, obras de ficção, artigos de jornais, 
filmes e programas de TV, no desenvolvimento de vários temas. Trata-se de uma op-
ção metodológica que amplia o olhar do historiador, o campo de estudo, tornando  
o processo de transmissão e produção de conhecimentos interdisciplinar, dinâmico 
e flexível. 

É importante salientar que devemos compreender que essa ferramenta – o 
filme – carrega consigo uma realidade, orientada por uma concepção de mundo, 
um paradigma, da época. Nessa perspectiva, a construção do filme representa a 
realidade da perspectiva daqueles que contribuíram para sua idealização e exe-
cução – o autor, o diretor, a companhia cinematográfica, etc. 

Desse modo é responsabilidade do professor trazer essas questões para a dis-
cussão, fazer conhecer os bastidores da construção cinematográfica, conduzir o 
aluno a uma reflexão mais ampla sobre o filme e assim construir o conhecimento 
e conceber a própria critica acerca do tema.

O projeto em tela foi desenvolvido na escola Orlik Luz, localizada na periferia 
da cidade de Franca/SP. Foram trabalhadas sequências de filmes que coincidis-
sem acerca das temáticas do currículo do Estado de São Paulo, para o segundo 
ano do ensino médio, as quais estão traduzidas no Caderno do Aluno. 

Essa dinâmica se inseriu nas aulas dos alunos do segundo ano do ensino mé-
dio, como possibilidade de utilização de recurso alternativo, acompanhado de 
uma aula-debate após a exposição do conteúdo pelo professor da sala.
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DESENVOLVimENTO DO PROJETO

O projeto aqui descrito tem como preocupação para promover uma aprendi-
zagem mais dinâmica, próxima da realidade do estudante, trazê-lo para a discus-
são, torná-lo protagonista da construção do seu conhecimento. 

Pretende-se possibilitar a interação em sala de aula: do aluno com o cinema e 
com o ensino de Historia do Brasil. O foco nas mulheres que auxiliaram na cons-
trução da nossa sociedade teve o intuito de possibilitar que os alunos tomassem 
contato com a importância da atuação das mulheres enquanto sujeitos históricos 
e como essa atuação se reflete nos dias atuais e em questões cotidianas. 

Além da visão do filme como um todo, foram feitos recortes dos títulos apre-
sentados, para que se pudesse assistir e posteriormente discutir alguns dos as-
pectos essenciais das mensagens exibidas pelo filme proposto em articulação 
com a exposição temática conduzida pelo professor responsável pela sala. 

A proposta inicial era de trabalhar com várias personagens em uma linha de 
tempo que abrangesse desde o Brasil Colônia até os dias atuais. Contudo, o espa-
ço físico da escola tornou a execução da proposta inviável, uma vez que esta pos-
sui apenas uma sala de vídeo. Desse modo, tornou-se necessário promover a se-
leção de alguns dos vídeos propostos inicialmente, optando-se pela utilização de 
apenas um filme por temática. 

Os recursos utilizados foram oferecidos pela escola e o projeto foi alterado 
para que os alunos pudessem passar para os demais colegas de outras salas, todo 
o aprendizado com os filmes e debates foi exposto na feira da escola. 

Nesse sentido, iniciou-se pela temática da abolição. Após os alunos terem as-
sistido ao filme, numa atividade extraclasse, na primeira aula de debate foram 
introduzidos trechos do documentário a Historia Princesa Isabel (1846 a 1921), 
os quais foram contextualizados com a situação de aprendizagem “3 – Abolição e 
imigração” (caderno do aluno v. 4). 

As questões para debate foram postas de maneira que os alunos primeira-
mente fizessem a associação do conteúdo ministrado pelo professor com o docu-
mentário, buscando saber qual o papel da personagem na sociedade em que es-
tava inserida. Os alunos então traçaram um paralelo com a inserção da mulher 
hoje na política e como a sociedade a vê perante esse papel. 

Observou-se nos estudantes uma necessidade em promover comparações 
entre o momento histórico estudado e as questões atuais. Nota-se que a ausên-
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cia dessa articulação pode comprometer o processo de aprendizagem dos alu-
nos. Parece-nos que o estudo de um determinado período histórico desvinculado  
das transformações promovidas pelo período e que têm reflexos na atualidade, 
reduzem suas possibilidades de conferir sentido ao conteúdo que estão buscan-
do assimilar.

Nessa perspectiva, sugeriu-se uma atividade para que os alunos fizessem essa 
articulação entre passado e presente – permanências e mudanças. Foi proposta 
uma pesquisa no laboratório de informática, sobre o período abordado no filme 
e a situação atual, em relação à figura feminina. A partir dessa pesquisa os estu-
dantes construíram painéis para mostrar algumas figuras femininas em postos 
antes ocupados somente por homens, bem como alguns dos preconceitos de gê-
nero ainda persistentes em nossos dias.

Outro tema abordado em vídeo referiu-se à biografia de Chiquinha Gonzaga. 
Em debate, posterior à exibição do filme, as discussões propostas pelos alunos ti-
veram como foco, especialmente, a importância da música para a aceitação da mu-
lher e a utilização da mesma para expor à sociedade as ideias e a luta da cantora. 

Os alunos defenderam que a música não tem barreiras e não impede a parti-
cipação da mulher enquanto cantora. Houve um trabalho de relativização de al-
gumas dessas afirmações, no sentido de notar algumas nuanças. 

Em análise do contexto da época, alguns alunos sugeriram que Chiquinha 
Gonzaga tinha consciência do poder que a música atingia e que, por meio desta, 
suas ideias seriam difundidas. Para finalizar a atividade, promovendo uma asso-
ciação daquele período histórico com os dias de hoje, os alunos montaram um 
painel com músicas com as quais eles se identificavam, as quais, de alguma for-
ma, traziam questionamentos sobre a realidade atual, com destaque para ques-
tões relacionadas à política e ao preconceito de gênero. 

CONCLuSÃO

A utilização do cinema como recurso audiovisual, no projeto, possibilitou aos 
alunos intensificar sua participação ativa nas aulas. Esse recurso ofereceu poten-
cial para a discussão e a reflexão crítica sobre os modos de inserção das mulheres 
na sociedade brasileira ao longo do tempo.

Notou-se ainda um esforço, bem como a capacidade dos alunos em analisar 
o próprio cotidiano, traçando um paralelo com o conteúdo de sala de aula. Hou-
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ve empenho em compreender o significado que tais reflexões poderiam adquirir 
em suas vidas cotidianas e em compreender o próprio presente da sociedade 
em que vive. 

Pode-se notar que o professor, ao utilizar desses recursos, potencializa a 
construção de uma aula em que o conhecimento não tem nele o centro do saber, 
e as mais diversas vivências, opiniões podem ser compartilhadas de tal sorte que 
a sala toda se envolva e fomentar a vontade do aluno debater sua visão com os 
colegas e o professor.

O desenvolvimento do projeto possibilitou aos alunos ainda perceber o papel 
das personagens estudadas na História do Brasil e ainda debater sobre a impor-
tância de mulheres a frente de seu tempo, cumprindo o papel na atualidade de 
contribuir para a construção de uma sociedade menos sexista.

Os desafios apresentados no desenrolar das aulas foram muitos, pois os alu-
nos têm um déficit de aprendizado de conceitos e acontecimentos históricos, que 
precisam ser relembrados constantemente. Outros entraves foram o pouco tem-
po para continuação do debate e a falta de estrutura da escola.

A escola se mostrou sempre – em seus limites – disposta a ajudar e evitar que 
os alunos ficassem sem aula, o que possibilitou a aplicação do projeto. 

Pode-se afirmar que o cinema se configura como um importante recurso para 
o ensino de História e para inserir o aluno, de forma mais ativa na aula, um start 
no desejo de conhecer e entender o conteúdo, associado a um esforço de trazer 
esse conteúdo para o cotidiano do estudante. 

Lembrando também que é fundamental que o professor seja capaz de lançar 
mão de diferentes recursos, uma vez que a restrição a um único meio pode res-
tringir a quantidade de estudantes mobilizada. Faz-se necessário ter em mente 
que existe uma diversidade sensorial entre os alunos, uns são mais auditivos, ou-
tros mais visuais, assumindo preferências diversas para a construção de sinapses. 

Nessa perspectiva a diversificação com o uso de imagens, música, obras de 
arte, pesquisas, oficinas, passeios a museus, teatros e vários outros meios devem 
estar presentes no esforço de dinamização da aula. 

Todas essas outras formas devem ser analisadas adequadas ao ambiente es-
colar, tornando-se ferramentas que possibilitem, de fato, que o processo de cons-
trução dos diferentes conhecimentos possibilitados pelos conteúdos, adquira 
sentido para o aluno. 
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O ENSiNO DE HiSTóRiA A PARTiR DA PERSPECTiVA DO uNiVERSO 
CuLTuRAL AFRO-BRASiLEiRO DO SAmBA

José Adriano Fenerick
Daiara Suellen Gabriel de ávila

mateus Xavier Rodrigues
Faculdade de Ciências humanas e Sociais/Unesp/Franca

Resumo: O presente artigo tem como objetivo a exposição do trabalho pedagógico realizado 
pelo Núcleo de Ensino – História da formação do samba como identidade nacional e suas ra-
mificações até os dias atuais, durante o ano letivo de 2014 com os terceiros anos colegiais da 
Escola Estadual Angelo Scarabucci, no município de Franca, São Paulo. Os elementos cultu-
rais que constituem a identidade brasileira foram utilizados no método pedagógico do gru-
po, ampliando assim as possibilidades de debates em sala de aula. O conteúdo construído e 
descontruído pelas turmas foi principalmente a cultura afro-brasileira com enfoque no sam-
ba, e as questões políticas, históricas e sociais que a envolvem. O cerne desse artigo se cons-
titui, então, a partir dos métodos utilizados no ensino da disciplina utilizando a música en-
quanto fonte histórica, na reflexão sobre mídias auxiliares no ensino de História e sobre a 
experiência e os resultados alcançados no decorrer do ano letivo.

Palavras-chave: Mídias alternativas; ensino de História; práticas pedagógicas; cultura afro-
-brasileira.

iNTRODuÇÃO E JuSTiFiCATiVA

A utilização da música como método alternativo do ensino de história se mos-
trou instrumento de efetivação do canal de comunicação estabelecido entre edu-
cadores e educandos, em que aspectos dos ritmos musicais que constituem a 
rea lidade dos alunos são abordados em sala de aula a fim de aumentar a aproxi-
mação destes com os professores, e assim amplia-se a liberdade de cada um para 
expor sua opinião e crítica. A partir de documentários, fotos, notícias de jornal, 
filmes, literatura e outras fontes foram levados para sala de aula certos temas 
pontuados e incentivados pelos educadores dentro da proposta do conteúdo. Um 
exemplo de uma relação com a literatura passada em sala de aula foi uma discus-
são sobre um trecho do livro O cortiço de Aluísio Azevedo, o qual trata de elemen-
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tos característicos do universo cultural da sociedade brasileira ao retratar o coti-
diano em um cortiço carioca no final do século XIX.

Dentro dessa proposta foi trabalhada a relação entre a realidade história bra-
sileira e a construção cultural do samba desde a chegada dos escravos no contex-
to Brasil colônia. Nesse ponto a música foi responsável pela aproximação entre 
aluno e conteúdo, em que os momentos históricos do país foram expostos e de-
batidos em uma perspectiva cultural com enfoque nas expressões musicais, e os 
diferentes ritmos musicais construídos em cada momento contribuíram para o 
entendimento de questões sociais e políticas da história do samba.

O canal criado a partir da linguagem musical se mostrou mais acessível pela 
distribuição da música na sociedade intensificada pelo desenvolvimento tecnoló-
gico e pela criação de um mercado que atinge todas as camadas sociais, o que a 
torna um elemento presente no cotidiano dos discentes. Dessa forma, aumentam 
as possibilidades de diálogo entre o tema histórico e a realidade social dos alu-
nos, surgindo assim novas questões a serem analisadas, como por exemplo, os 
preconceitos internalizados na sociedade em relação às religiões afro-brasileiras, 
principais originárias dos ritmos musicais populares brasileiros.

Nesse sentido, os docentes procuraram aplicar um método de ensino oposto 
ao método do ensino bancário e tradicional, com a intenção de trabalhar elemen-
tos referentes ao cotidiano dos alunos e aspectos culturais que estão presentes 
nas suas realidades, e em conjunto com eles, realizou-se uma reflexão crítica 
acerca destes elementos a fim de conscientizar educadores e educandos da con-
cepção da realidade social fora das imposições midiáticas e mercadológicas, e 
construir uma criticidade acerca disso. Como salienta o educador Paulo Freire 
(2013, p. 23),

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua pratica docente, 
reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Uma de 
suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com 
que devem se ”aproximar” dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica 
não tem nada que ver com o discurso bancário meramente transferidor do perfil do 
objeto ou do conteúdo.

As características referentes à forma e a linguagem musical também foram 
discutidas, e a partir disso, sem exigir nenhum conhecimento prévio sobre teoria 
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musical e/ou algum instrumento, foi possível perceber e discutir certos padrões 
na linguagem musical e refletir sobre alguns paradigmas de consumo padroniza-
do pela estética. A intenção do nosso trabalho não era formar teóricos musicais, 
mas sim, compreender como a música, enquanto linguagem e comunicação rela-
ciona-se com os diversos setores da vida cotidiana, e com a sociedade em geral, 
analisando mais especificamente o contexto cultural brasileiro da primeira me-
tade do século XX no qual havia o paradigma de um projeto de civilização para a 
sociedade e a exclusão dos negros libertos em fins do século XIX.

mETODOLOGiA

Tendo em vista que o ensino da música nas escolas brasileira se encontra em 
segundo plano na grade das artes, nos concentramos em dar voz aos alunos no 
sentido de protagonismo da aula, e introduzir o tema de acordo com o contexto 
histórico, que por estar muito ligado à história do Brasil pode gerar confusão no 
entendimento do mesmo. Entendemos que em um primeiro momento a necessi-
dade geral dos discentes era entender como se deu a consolidação do samba no 
Brasil através dos seus precursores, os negros. Por isso introduzimos o momento 
da chegada dos negros no Brasil, e como estes fizeram do samba um instrumento 
de resistência e permanência da cultura africana, mesmo que com algumas adap-
tações. Portanto, o primeiro mês de aula se resume em introdução à história do 
samba e conhecimento dos instrumentos usados naquela época, que hoje pode-
mos chamar de instrumentos de percussão, como o agogô. Sendo assim, acredi-
tamos que a utilização da fonte musical enquanto fomentadora de debates em 
sala de aula é pertinente ao passo que os alunos têm a possibilidade de aprender 
de formas alternativas. Tal método objetiva o protagonismo do próprio aluno 
como elemento essencial do debate.

Dessa maneira, a base metodológica das nossas atividades em sala de aula se 
propôs, em um primeiro momento, a discutir de que forma os discentes enxerga-
vam e recebiam os materiais musicais apresentados e explorados. Tal proposta 
teve como objetivo o cuidado de não indicar caminhos preestabelecidos pelos 
docentes na escuta musical. Ao invés de comentar uma música, explicar o contex-
to de sua criação, refletir sobre sua distribuição e sua vinculação social, e no final 
escutar o material; Nos propusemos a fazer o caminho contrário: ouvir primeira-
mente a canção em conjunto com os discentes e, a partir das observações dos 
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próprios alunos, indicar direcionamentos para o debate, e apontar algumas ques-
tões de conteúdo sobre a história e o desenvolvimento do período estudado em 
relação com o material musical apresentado.

A primeira aula consistiu em um reconhecimento do local e dos alunos. Con-
versamos com os discentes sobre a proposta do projeto, sobre como discutir a 
música na sociedade, sobre gostos musicais. Também explicamos que nosso foco 
não era a teoria musical, mas sim, compreender qual a importância e os vínculos 
da música na sociedade brasileira no momento de redemocratização do país. Os 
discentes se mostraram interessados com a nossa proposta, por se apresentar 
como ensino alternativo e lúdico. 

Além disso, nesse primeiro momento, pedimos aos alunos que listassem, in-
dividualmente os gêneros musicais de sua preferência, e músicas que mais se 
interessavam. Tal material foi utilizado de duas formas: a primeira como estudo 
das músicas que fazem parte do cotidiano dos alunos, buscando entender qual 
tipo de material musical faz parte da realidade deles; a segunda, a possibilidade 
de utilizar os artistas indicados pelos próprios discentes enquanto material em 
sala de aula, buscando fazer comparações dos grupos citados com os artistas do 
período proposto pelo projeto, procurando semelhanças e diferenças tanto esté-
ticas quanto de veiculação social.

Em seguida, na segunda aula passamos para os alunos um documentário 
para elucidar como acontece o carnaval brasileiro. No documentário pudemos 
entender o processo de criação do carnaval, enraizado na cultura da favela e na 
realidade dos moradores, com intuito de que os alunos compreendessem a ques-
tão da identidade do samba e quais são as modificações por ele sofridas ao longo 
do processo de sua popularização até os dias de hoje. Os alunos se mostraram 
muito interessados no vídeo além de levantarem alguns questionamentos sobre 
debates atuais, como por exemplo a copa do mundo no Brasil e suas consequên-
cias políticas e sociais para o país. Com esse material, conseguimos ir mais a 
fundo na reflexão sobre melodia musical e letra. Os discentes, envolvidos com  
a proposta, indicaram para nós que no RAP, a letra acaba sendo o elemento cru-
cial, até mais importante que estrutura musical, pois as bases do gênero eram 
geralmente parecidas e o que daria identidade ao estilo era justamente o conte-
údo crítico das letras. 

Utilizamos na terceira aula o material produzido pelos alunos no nosso pri-
meiro encontro para iniciar uma abordagem reflexiva sobre o processo que o 
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material artístico percorre para alcançar o público e se popularizar. Expusemos 
os nomes de artistas mais citados pelos próprios alunos, o que deixou nítida a 
semelhança entre a preferência musical de cada discente, reafirmando a impor-
tância de discutirmos o conceito de cultura de massas e suas imposições de con-
sumo no nosso cotidiano. Dessa maneira foi possível discutir tanto sobre a inser-
ção de produtos de massa no mercado, quanto como os formatos e estruturas da 
divulgação musical podem influenciar tendências genéricas de comportamento e 
opinião. Para iniciar e ilustrar o debate utilizamos a música “Se Você Jurar” de 
Ismael Silva. A música claramente aborda a relação do formato e do gênero da 
canção e sua função em relação a sua própria distribuição.

Neste sentido, seguimos com a proposta de relacionar as características da 
modernidade e seus fundamentos históricos em paralelo com o processo de ra-
cionalização da distribuição artística nas sociedades. Buscamos explorar a histó-
ria da própria música ‘moderna’ e seu desenvolvimento de acordo com os avan-
ços na comunicação e na tecnologia do século XX. Tal período é determinante 
para buscar as raízes econômicas e geográficas dos processos estudados, procu-
ramos identificar nesse âmbito as origens deste processo de instrumentalização 
da arte pela sociedade capitalista. Foi proposto, em seguida, a análise de um tre-
cho do filme “Tempos Modernos” no intuito de enriquecer e elucidar o debate 
além de estimular a capacidade de análise de materiais artísticos como fonte do-
cumental. Nesta obra, o personagem ilustra a relação do homem moderno e as 
influências determinantes da sociedade industrial, influenciando sua rotina e seu 
espaço a partir de uma ótica de produção seriada.

Essa linha de pensamento nos guiou até o termo “Industria Cultural” e suas 
possíveis conceituações. Convidamos os alunos a compartilhar suas percepções 
sobre o termo. Para iniciar o debate, pedimos que os discentes se reunissem em 
grupos, discutissem alguns minutos, e em seguida, expusessem o que eles acha-
vam que ‘Industria Cultural’ poderia significar. Assim, através dos apontamentos 
dos próprios alunos, foi possível iniciar o debate sobre possíveis interpretações 
para o termo. A classe, de forma geral, demonstrou conhecimento da relação en-
tre as estruturas do mercado e a influência dos fenômenos de massa na socieda-
de contemporânea, e buscavam dar exemplos dentro de suas próprias realida-
des. Por outro lado, eles argumentaram não ter proximidade com abordagens 
alternativas a este processo. 
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Essa aula então funcionou como o início da construção básica da fundamen-
tação teórica que o projeto pretendia alcançar. Foi quando semeamos a análise da 
“Indústria Cultural” entre os discentes e deixamos que seus desdobramentos 
germinassem ao decorrer do curso, retomando-os em quase todas as aulas. Bus-
camos aproximá-los, de um lado, a ideia de que o ambiente em que vivemos tam-
bém pode ser objeto de estudo e crítica, e de outro, os conceitos filosóficos tão 
caros à análise cultural, mas normalmente tão intangíveis para os alunos do en-
sino médio.

Na quarta aula, reforçamos e aprofundamos o debate sobre a relação entre o 
processo histórico do modo de produção capitalista, a sua relação com fatores 
sociais, culturais e seu fundamento filosófico. Nosso receio esbarrava na possi-
bilidade de que, na aula anterior, a ideia de ‘Industria Cultural’ tivesse se carac-
terizado como um simples controle do mercado. Para rebater essa possível in-
terpretação, iniciamos essa aula focados em indicar que o termo remete à relação 
entre mercado e cultura. Além disso, colocamos alguns artistas de diversos gê-
neros músicas em contraste conforme a demanda da Indústria cultural, pensan-
do em uma forma de elucidar a influência do mercado nos elementos culturais 
consumidos. 

O centro da análise, neste momento, foi indicar e refletir sobre os fundamen-
tos da modernidade e seu processo filosófico, pautado principalmente nas raízes 
do pensamento racional, ‘científico’ e iluminista. Logo, seguimos analisando his-
toricamente as influências destes fundamentos no processo de urbanização e re-
volução tecnológica e buscamos exemplificar e dialogar com a percepção dos alu-
nos sobre este fenômeno. Assim, o foco da aula foi a reflexão sobre como tais 
fenômenos que se iniciaram no final do século XIX na Europa podem ser percebi-
dos e identificados aqui no Brasil.

Na quinta aula, decidimos explorar as características marcantes de determi-
nados períodos históricos importantes para a veiculação musical brasileira, mais 
especificamente os anos 70 e 80. A nossa proposta, nesse momento, era a de 
continuar tal debate sobre a historicização dos fenômenos de massa, trabalhan-
do agora com o caso do Brasil, e buscando entender as semelhanças e diferenças 
deste processo com o caso europeu capitalista, exposto na aula anterior.

Assim, o diálogo se iniciou a partir dos apontamentos sobre alguns símbolos 
culturais presentes na música dos anos 1970 e da análise dos movimentos musi-
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cais brasileiros que foram ‘ícones’ durante a década como a Tropicália e a Jovem 
Guarda, além de debater sobre a música caipira e seu processo próprio de criação 
e distribuição. Para problematizar os anos 80 trabalhamos com a popularização 
do ‘BRock’ (Brasil Rock), a partir da criação dos grandes festivais brasileiros (Rock 
In Rio), e da nova estratégia de atuação das grandes empresas da música, investin-
do em canções com apelo à um nicho de mercado mais jovem. Também comenta-
mos sobre a crescente influência do pop internacional e o início do processo mais 
lúcido e programado de globalização dos hits relacionando com o processo de 
branqueamento do samba, e qual o mecanismo utilizado para que esse elemento 
da identidade brasileira saísse do país e fosse difundido no exterior.

Vale ressaltar aqui também a nossa experiência na última aula do curso. Nes-
se dia, tentamos ligar as pontas desfiadas ao longo do ano e concluir o projeto de 
modo a deixar problematizações nas ideias de cada um. Retomamos mais uma 
vez o conceito de ‘Indústria Cultural’ em suas diferentes abordagens e relaciona-
mos as ideias discutidas na aula anterior com toda a análise cultural das aulas 
pregressas. Pudemos então ter mais um momento de questionamento filosófico 
do indivíduo, da arte e da cultura na sociedade global, sempre pensando a reali-
dade do Brasil recente e as características que são frutos desse movimento.

PROJETOS REALiZADOS

No decorrer do ano de 2014, o Núcleo de Ensino em questão participou de um 
projeto, de duração de dois meses, com o Grupo de Incentivo à Educação e ao Es-
porte – GINGA, o qual faz atividades, com base no conceito de Educação Popular, 
com crianças da Vila São Sebastião do município de Franca. O projeto consistiu 
em aulas lúdicas sobre a história do samba, abrangendo temas como a escravidão 
e instrumentos da cultura afro-brasileira, em que os educandos confeccionaram 
instrumentos relacionados ao samba com materiais recicláveis, e com orientação 
dos educadores desenvolveram alguns ritmos básicos como o “teleco teco” e o 
funk carioca.

A experiência do projeto em conjunto com o GINGA reforçou a concepção 
que tínhamos da facilidade de percepção das batidas características dos ritmos 
brasileiros, que se mostra como elemento de forte influência no contexto musi-
cal do nosso país, pois a percepção e aprendizado dos toques dos instrumentos 
pelas crianças aconteceram de forma facilitada devido a essa identidade. O pes-
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quisador de música africana Gerhard Kubik (1979, p. 13) explica isso em termos 
mais técnicos:

Qualquer pessoa que esteja familiarizada com o samba de rua brasileiro, como 
pode ser visto no Rio de Janeiro pela época do Carnaval... deve conhecer a caracterís-
tica célula percussiva que atravessa esta música como um de seus traços mais persis-
tentes. Esta célula pode ser tocada em vários instrumentos, por exemplo um tambor 
agudo... ou até num violão. Trata-se de um elemento focal, no qual os outros instru-
mentistas, cantores e dançarinos encontram um pivô de orientação.

Outra participação do grupo foi na Semana de Relações Internacionais de 
2014, com o tema “Visões do Sul: Crise e Transformações do sistema internacio-
nal” que aconteceu no câmpus da Unesp Franca. Os integrantes do núcleo foram 
responsáveis pelo Comitê Cultural do evento, fazendo apresentações e atividades 
relacionadas à cultura afro-americana, como por exemplo: mesa redonda com o 
tema “Raízes Negras da América Latina”, na qual foram abordadas as grandes 
influências do universo afro-negro na cultura de países da América Latina e as 
semelhanças culturais entre eles decorrente da influência das mesmas etnias 
africanas vítimas do tráfico negreiro; sarau com apresentações livres de poemas 
e poesias e discussões sobre a história do samba; e corredor cultural com expo-
sição de painéis relacionados à temática.

No Dia Nacional do Samba, 02/12, o grupo elaborou um evento com o intuito de 
trazer para o câmpus da Unesp Franca além da valorização de um dos principais 
ritmos da nossa cultura popular, uma conscientização das raízes africanas que 
construíram pela resistência cultural os mais relevantes aspectos da cultura brasi-
leira. O evento foi composto por apresentações de roda de samba no espaço de 
convivência do câmpus, mesa redonda com temas como “Movimento Armorial” e 
“Contracultura e (Con)Tradição na Música Popular africana”, e palestra com o tema 
“Agentes do samba: pluralidade dentro de uma identidade cultural” abordando a 
história de músicos e correntes do samba, como Nelson Sargento, Bezerra da Silva, 
o samba do Estácio e os Afrossambas de Baden Powell e Vinícius de Moraes. 

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

Após o término das atividades do ano de 2014, podemos destacar que a músi-
ca, enquanto material didático no ensino de história, proporcionou um estreita-
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mento no canal de ensino e aprendizado entre educando e educador a partir de 
pontuações em sala de aula que levantassem aspectos da realidade social dos edu-
candos. E ao utilizar a linguagem musical, procurou-se incentivar a curiosidade 
crítica e chamar a atenção dos alunos para questões diversas, que não são tratadas 
em sala de aula pelas limitações da estrutura do ensino da rede estadual paulista.

Nesse sentido, o incentivo a debates e críticas sobre elementos da sociedade, 
que não são debatidos nos meios de comunicação, criou um espaço de liberdade 
aos discentes para opinar e expor aspectos do cotidiano, e pudemos assim “des-
codificar” elementos da realidade estrutural brasileira, ou seja, estimular uma 
leitura de mundo sem a influência de valores e estigmas internalizados no espaço 
público pela mídia. E então, mostrou-se que em sala de aula o aluno tem plena 
capacidade de construir com o professor um espaço de exposição de conteúdo e 
reflexão acerca deste, sendo esta forma responsável por proporcionar ainda uma 
relação mais saudável entre docente e discente ao sair da relação hierárquica do 
ensino bancário, em que aos educandos é imposta uma condição de passividade.

Dentre os pontos que podemos destacar da aplicação deste projeto: horizonta-
lidade em sala de aula, o trabalho em conjunto, e o desenvolvimento de uma visão 
mais crítica sobre questões políticas, culturais e sociais tanto dos discentes da Es-
cola Ângelo Scarabucci quanto dos docentes, universitários da Unesp. Pois o pro-
cesso de ensino pelos integrantes do projeto foi também um processo de aprendi-
zado. Incentivadas discussões que permeiam cotidianamente a vida dos educadores 
e educandos, criou-se um espaço onde pudemos conhecer mais a realidade e as 
experiências de cada um e assim tratar questões que não são abordadas no ensino 
tradicional. Em suma, é um projeto com ganhos dos dois lados. Enquanto éramos 
docentes com a responsabilidade de mediar o conteúdo e os debates construídos 
pelos discentes, éramos também alunos das experiências de cada um.
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uSO DE ESTRATÉGiAS DE ENSiNO PAuTADAS NO REFERENCiAL CTS 
PARA ABORDAR CONTEÚDOS ASSOCiADOS À ASTRONOmiA Em 
umA ESCOLA DE ENSiNO mÉDiO iNTEGRAL

Alice Assis
Faculdade de Engenharia/Unesp/guaratinguetá

Resumo: O Projeto intitulado “Uma proposta para o ensino médio integral fundamentada 
no enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) numa perspectiva problematizadora” tem 
sido desenvolvido em uma Escola de Ensino Médio Integral, localizada na região do Vale do 
Paraíba, estado de São Paulo, com os objetivos de trabalhar juntamente com os professores 
da área de “Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias”, no sentido de viabilizar 
que eles utilizem a abordagem de ensino fundamentada no referido enfoque CTS numa 
perspectiva problematizadora, em sala de aula e propiciar condições para que os alunos 
desenvolvam atitudes de tomada de decisão frente às situações problema relativas ao seu 
contexto social. Neste artigo, verificamos os efeitos decorrentes da utilização de algumas 
estratégias de ensino, pautadas no referido enfoque, acerca do conteúdo Astronomia, por 
um professor de Física dessa escola em suas aulas. Essas estratégias foram aplicadas em 
uma sala da primeira série do Ensino Médio. Esse conteúdo está relacionado ao tema estru-
turador “Universo, Terra e Vida”, presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Mediante 
a análise dos dados, foi possível perceber que os resultados decorrentes do uso das referi-
das estratégias de ensino promoveram interesse e motivação dos alunos em participarem 
ativamente da aula.

Palavras-chave: Ensino de Física; CTS; Astronomia.

iNTRODuÇÃO

Os Parâmetros Curriculares Nacionais são enfáticos na definição da função 
social do ensino de Física, bem como das disciplinas associadas às Ciências em 
geral, destacando a necessidade de que o ensino propicie “a formação de um ci-
dadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, 
intervir e participar na realidade” (BRASIL, 2002, p. 59). Nessa perspectiva, é 
fundamental que os conteúdos sejam trabalhados de forma que os alunos pos-
sam perceber que o surgimento das teorias se relaciona com o contexto social e 
que consiste em uma atividade humana. A concepção do saber
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[...] como construção humana constitui-se condição necessária, mesmo que não sufi-
ciente, para que se promova a consciência de uma responsabilidade social e ética. 
Nesse sentido, deve ser considerado o desenvolvimento da capacidade de se preocu-
par com o todo social e com a cidadania. (BRASIL, 2000, p. 27-28)

Uma das formas de se propiciar o desenvolvimento dessa capacidade é traba-
lhar os conteúdos associados às Ciências mediante uma abordagem fundamenta-
da nos pressupostos do movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade).

Segundo Strieder (2008), essa abordagem tem o objetivo de formar cidadãos 
críticos e capazes de decidir e lidar com as situações sociais relativas do desen-
volvimento científico e tecnológico. Para essa autora, a abordagem das relações 
CTS tem como fundamento: – propiciar um ensino que possa contribuir para a 
compreensão do status da ciência, preparando os alunos para o entendimento do 
“papel que a ciência e a tecnologia exercem na sociedade e vice-versa” (STRIE-
DER, 2008, p. 40); – desenvolver uma “aprendizagem social”, compreendida como 
a formação de cidadãos capazes de usar os conhecimentos trabalhados na escola 
de modo a assumirem um posicionamento crítico e tomarem decisões acerca de 
questões relativas à ciência e à tecnologia.

A viabilização dessa abordagem (CTS) em sala de aula pode se constituir por 
meio do desenvolvimento de temas com significado local/social. Segundo Zaiuth 
e Hayashi (2011, p. 280), “Um tema social relativo à ciência e à tecnologia deveria 
ter sua origem na problematização e em diferentes possibilidades associadas a 
conjuntos de crenças e valores”. 

Em consonância com essa abordagem encontram-se os dois princípios da pe-
dagogia freireana: a problematização e a dialogicidade. Para Freire (2012), pro-
blematizar uma situação não é simplesmente trazer à sala de aula um problema 
do cotidiano do aluno, apenas como introdução aos assuntos a serem abordados 
naquela aula. A problematização deve permitir que o aluno, além de enxergar o 
problema da sua realidade, sinta-se incomodado de modo a querer descobrir 
uma solução para a situação proposta. Esse processo deve ser permeado pela 
dialogicidade, ou seja, é necessário que se instaure um diálogo que propicie a 
ação e a reflexão, viabilizando-se assim o “pensar crítico”.

Nessa perspectiva, desde 2013, temos desenvolvido um Projeto com os pro-
fessores de “Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias” – Física, Quí-
mica, Biologia e Matemática –, do Ensino Médio Integral (EMI), de uma Escola 
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Estadual, localizada em uma cidade da região do Vale do Paraíba, estado de São 
Paulo, no sentido de darmos apoio teórico e metodológico a esses professores 
para que pudessem trabalhar em sala de aula numa perspectiva de ensino pro-
blematizadora e de acordo com os pressupostos da abordagem CTS. Para tanto, 
elaboramos materiais associados às referidas disciplinas.

Neste artigo, analisamos os efeitos decorrentes da aplicação das estratégias 
de ensino elaboradas para serem aplicadas pelo professor de Física em suas au-
las, acerca do conteúdo Astronomia. Nessa análise, verificamos se o uso de tais 
estratégias promoveram interesse e motivação dos alunos em participarem ati-
vamente da aula.

O PROJETO

Desenvolvemos o Projeto intitulado “Uma proposta para o ensino médio inte-
gral fundamentada no enfoque CTS numa perspectiva problematizadora” em 
uma Escola de Ensino Médio Integral, localizada na região do Vale do Paraíba, 
estado de São Paulo. Esse Projeto teve como objetivos: 

• Trabalhar juntamente com os professores da área de “Ciências da Nature-
za, Matemática e suas Tecnologias” (Física, Química, Biologia e Matemáti-
ca), no sentido de viabilizar que eles utilizem a abordagem de ensino fun-
damentada no enfoque CTS numa perspectiva problematizadora, em sala 
de aula.

• Propiciar condições para que os alunos desenvolvam atitudes de tomada 
de decisão frente às situações problema relativas ao seu contexto social.

Para a realização de tal Projeto, promovemos encontros e reuniões com os 
referidos professores e gestores da escola a fim de explicitarmos os referidos 
objetivos e envolve-los com os conceitos associados ao enfoque CTS. Dessas reu-
niões também participavam os bolsistas do projeto.

No primeiro encontro, fizemos um levantamento dos conhecimentos prévios 
dos professores acerca dos conceitos de Ciência, Tecnologia e Sociedade, por meio 
de um questionário denominado VOSTS que, segundo Aikenhead et al. (1989), 
constitui uma ferramenta de grande valia para a interpretação do entendimento 
do púbico quanto às relações CTS, fundamentalmente quando observadas as di-
versas ocasiões em que são mencionadas, mas não efetivamente aplicadas.

USO DE EStrAtégIAS DE ENSINO PAUtADAS NO rEFErENCIAL CtS PArA ABOrDAr CONtEÚDOS ASSOCIADOS...
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Em aproximadamente 45 minutos, os professores preencheram o referido 
questionário, antes de tomarem conhecimento do Projeto. A seguir, fizemos a 
apresentação formal do Projeto.

Considerando os pontos convergentes e divergentes das ideias que os profes-
sores apresentaram sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, identificamos a ne-
cessidade de não só desenvolver estratégias de ensino na perspectiva CTS, como 
também de conscientizar os professores acerca do seu importante papel na for-
mação de seus alunos enquanto cidadãos críticos e responsáveis. Além disso, 
abordamos os aspectos teórico-metodológicos associados à Teoria de Vygotsky e 
às ideias de Paulo Freire, a fim de explicitarmos a importância da interação social 
e da problematização em sala de aula.

Em um segundo momento, procuramos elencar os conteúdos prioritários 
para o início dos trabalhos, momento em que nos foi relatado que os alunos, de 
maneira geral, apresentavam dificuldades em assimilar os conteúdos ministra-
dos, em grande parte, por conta de uma defasagem em matemática básica. Foi 
então sugerido que elaborássemos sequências didáticas a fim de sanar os proble-
mas mais frequentemente identificados associados a essa disciplina. Assim, de-
senvolvemos e, posteriormente, apresentamos algumas atividades, evidenciando 
os conteúdos de matemática básica mais importantes.

À medida que nos reuníamos, diversos temas foram levantados pelos profes-
sores para que fossem desenvolvidas estratégias de ensino, fundamentadas no 
enfoque CTS, que facilitassem a sua abordagem em sala de aula.

Destacamos, neste artigo, o impacto da utilização das estratégias de ensino 
referentes ao tema Astronomia, preparadas a pedido do professor de Física.

Esse professor relatou que, embora normalmente esse tema despertasse o 
interesse de seus alunos, experimentava grande dificuldade em aborda-lo satis-
fatoriamente em sala de aula.

Assim, foram elaboradas tais estratégias, de acordo com o pressuposto CTS, 
visando promover a problematização e a dialogicidade, com o propósito de per-
mitir que a interação social estabelecida em sala de aula viabilizasse o pensar 
crítico dos alunos. 

É importante considerar que o referido professor de Física frequenta um cur-
so de formação continuada que temos oferecido aos professores dessa disciplina, 
desde o ano de 2008, em que trabalhamos recorrentemente os fundamentos teó-
rico-metodológicos da teoria de Vygotsky (2001) que destacam a importância da 
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participação ativa dos alunos e a discussão de suas ideias para a que ocorra a 
aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo.

mETODOLOGiA

As referidas estratégias de ensino foram utilizadas pelo professor de Física 
em duas aulas (100 minutos), em uma sala da primeira série do Ensino Médio, ao 
trabalhar o tema estruturador “Universo, Terra e Vida”, presente nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002).

Ao desenvolvermos essas estratégias, pensamos na necessidade de despertar 
o interesse dos alunos e gerar discussão em sala de aula. Para tanto, inicialmente, 
foi apresentado a eles o vídeo de uma palestra em que o físico, Marcelo Gleiser, 
discursa sobre OVNIs e o Universo, usando a História da Ciência para abordar  
o tema. Esse vídeo pode ser encontrado no site <https://www.youtube.com/
watch?v=AOtibSHmJjk>. 

Na sequência, foi exibido um fragmento de um vídeo da série de televisão 
Cosmos, em que o físico, Carl Sagan, explica como, há 2.200 anos, o cientista Era-
tóstenes mediu, pela primeira vez, o tamanho da superfície da Terra, a partir da 
medição da sombra projetada por uma vareta na cidade de Alexandria, com con-
siderável precisão. Tal vídeo pode ser localizado no site <https://www.youtube.
com/watch?v=pUKWYSMzW2l>.

A seguir, o professor colocou a seguinte pergunta aos alunos: “Como é possí-
vel saber o peso de um planeta?”. Mediante essa questão, foi possível levar os 
alunos a levantarem hipóteses que explicassem tal fato, normalmente apresenta-
do nos livros didáticos sem a discussão de como os resultados ali explicitados são 
encontrados.

Durante esse levantamento, o professor anotou na lousa cada hipótese colo-
cada pelos alunos. Ao final da discussão, ele apresentou o artigo científico que 
descreve como se desenvolveu a “balança planetária”, encontrado no site <http://
www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=balanca-pesar-
-planetas&id=010130101013#.VeXy87xViko>. O funcionamento dessa balança 
se dá por meio de sinais de rádio de pequenas estrelas giratórias. Essa técnica 
inovadora aumentou consideravelmente a precisão dessa medida e difere da téc-
nica utilizada até 2010, quando se calculava a massa dos planetas medindo-se o 
período de suas respectivas luas, ou seja, o tempo que elas levam para dar uma 
volta completa em torno deles.
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Na sequência, o professor trabalhou com os alunos outra estratégia sugerida 
por nós, que consiste na leitura de uma notícia publicada na internet intitulada 
que relata que um cientista do Paraná calculou o diâmetro do Sol com a maior 
precisão da história, encontrado no site <http://portal.uepg.br/noticias.php? 
id=2746>. Essa notícia descreve o feito científico do astrônomo paranaense que 
calculou o diâmetro solar com a maior precisão da História, descobrindo que o 
astro é quase setecentos quilômetros maior do que se pensava.

A exibição dos vídeos e da notícia sobre o cientista brasileiro, bem como a 
abordagem histórica figuraram como uma importante ferramenta para que o 
professor mostrasse aos seus alunos o caráter dinâmico da ciência, desmistifi-
cando a figura do cientista como um “gênio”, um “super-herói”, ao mostrar que 
existem conflitos e antagonismos em seu trabalho (APPLE, 1982), o que pode ter 
contribuído para que os alunos se sentissem mais confortáveis e seguros para 
experimentar e discutir ciência em sala de aula.

Para finalizar, o professor trabalhou com os alunos uma sequência de pergun-
tas referentes à astronomia. Essas perguntas fazem menção a curiosidades cien-
tíficas que cotidianamente são questionadas.

O uso dessas estratégias de ensino permitiu ao professor o desenvolvimento 
de uma aula que promovesse a interação social em sala de aula, por meio de dis-
cussões, o que pode ter propiciado a reflexão e o desenvolvimento da criticidade 
por parte dos alunos, além de reforçar a ideia de que a ciência é dinâmica e está 
sempre em construção. Nessa perspectiva, o professor buscou abordar o enfoque 
CTS ao articular, quando possível, os conhecimentos trabalhados aos aspectos 
tecnológicos e sociais. 

Quanto à atuação do professor, nesse contexto, consistiu em superar o mode-
lo de ensino em que o professor transmite os conhecimentos e os alunos os rece-
bem passivamente. 

Tal postura do professor aliada às estratégias utilizadas pode ter despertado 
a motivação e o interesse dos alunos em participarem das aulas e aprenderem os 
conhecimentos trabalhados.

ANáLiSE DOS DADOS

Com relação ao tema “Universo, Terra e Vida”, abordado na primeira série do 
Ensino Médio, o professor destacou a motivação dos alunos, explicitando que:
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Todos os alunos ficam muito interessados com o tema. Falar do Universo, do Sis-
tema Solar, Buracos Negros, Estrelas Galáxias deixam todos muito intrigados.

Ao se referir ao material que elaboramos para ser utilizado nas aulas, o pro-
fessor destacou a motivação dos alunos promovida mediante a apresentação dos 
vídeos.

O assunto parece tomar gosto quando debatemos sobre a existência de vida fora 
da Terra. Durante as aulas apresentei vídeos e essa parece ser a estratégia mais efi-
caz porque todos ficam atentos a tudo. O material deixado no acompanhamento por 
vocês em vídeo foi muito útil.

Sobre a interação dos alunos, destacamos a seguinte colocação do professor:

Quando levantamos as questões pra debate numa roda de conversa o resultado 
foi ótimo, pois, todos gostavam de falar e expressarem sua opinião ou mesmo per-
guntar sobre o assunto.

O professor destacou ainda que já havia trabalhado esse conteúdo em anos 
anteriores, mas ressaltou que não havia qualquer interação ou questionamento 
por parte dos alunos, uma vez que as aulas eram voltadas para a matematização 
dos conceitos.

Antes de 2008 trabalhava mais as Leis de Kepler dando enfoque apenas aos cál-
culos da 2ª e 3ª leis de Kepler. Por isso os alunos não faziam questionamentos uma 
vez que as aulas eram voltadas para a matematização dos conceitos acima citados. 
(Leis de Kepler)

Nessa perspectiva, em suas respostas, o professor demonstrou que um dos 
fatores mais marcantes das estratégias aplicadas foi a participação ativa dos alu-
nos no decorrer das aulas. Entretanto, a sua mudança de postura foi determinan-
te para o diálogo e a interação social em sala de aula. Ao ser questionado acerca 
do processo interativo em suas aulas, o professor fez a seguinte declaração, que 
mostra essa mudança de postura:

Primeiro você coloca o tema que vai discutir e pergunta para eles o que eles sa-
bem a respeito do assunto, ou seja, faz o levantamento do que eles sabem sobre o 
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assunto. Eu vou escrevendo no quadro. Depois eu faço o processo inverso. Começo a 
colocar os conceitos que já aprenderam sobre o assunto e vamos construindo as 
ideias até chegarmos aos conceitos.

Depois, comparamos as ideias finais (conceitos finais, literatura) com o levanta-
mento inicial.

Essas declarações sugerem que a abordagem dos fundamentos teórico-meto-
dológicos associados à teoria de Vygotsky, tanto no Projeto desenvolvido na esco-
la como no referido curso de formação continuada, tem refletido em sua prática 
pedagógica, uma vez que ele promoveu a interação social em sala de aula.

O seguinte relato mostra a dificuldade que o professor encontrava em promo-
ver essa interação social antes de sua participação no curso.

[...] promover uma aula em que houvesse uma maior participação dos alunos era 
considerado difícil de ser feito.

No que diz respeito à abordagem do conteúdo em questão de acordo com o 
enfoque CTS, o professor declarou que, quando possível, fomentava a discussão 
articulando-o aos aspectos tecnológicos e sociais. A seguinte afirmação mostra 
que a abordagem interativa vinculada a esse enfoque levou os alunos a buscarem 
soluções para os problemas discutidos:

A receptividade foi a melhor possível. Como o tema é amplo e faz parte do dia a 
dia deles gostam de expressar suas ideias. Há um caso interessante aqui: Um de meus 
alunos quer fazer um dispositivo tecnológico que faça o papel das plantas, isto é, um 
equipamento que faça a fotossíntese para eliminar o excesso de gás carbônico visan-
do amenizar o efeito estufa e produzir mais oxigênio. Achei a ideia interessante para 
um aluno de primeiro ano de Ensino Médio. Dessa forma constato que estão preocu-
pados com o meio ambiente, com a sociedade e usar a tecnologia em favor de todos. 
Acredito que estamos formando alunos autônomos, solidários e competentes que é 
o objetivo da Escola de Ensino Integral.

Alguns alunos têm apresentado um interesse muito grande em resolver problemas 
que a sociedade enfrenta e querem fazer cursos de Engenharia, Robótica e Biologia.

Ao ser questionado se o Modelo de Escola de Tempo Integral foi importante 
para o resultado positivo das estratégias desenvolvidas, o professor enfatizou a 
facilidade propiciada e por esse modelo de escola:
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Sim facilitou muito, temos mais tempo para escolher as estratégias e trocar infor-
mações entre colegas e a própria formação com vocês da universidade.

No que se refere aos assuntos que mais interessaram os alunos, o professor 
declarou:

Teve uma atividade para medir as distâncias. Faz uma escala de tamanho dos 
planetas e depois começa a imaginar o Sol no cantinho da parede e aí, proporcional-
mente, todos os outros planetas viram pontinhos. Ai temos que estimar as distâncias 
entre os planetas e o Sol. Usa mais de 7 m da sala de aula.

Ao falar de outro planeta, e se ele for maior ou menor do que a terra, entra a ques-
tão da gravidade, da atmosfera, da composição de que o planeta é feito. Júpiter é 
muito maior do que a Terra (planeta Joviano). Tem terra, a gente pode pisar lá? Se 
pudesse, como seria a questão da gravidade, daria para andar lá? Como teria que ser 
a atmosfera desse planeta para que o ser humano consiga morar neste planeta. Leva 
o aluno a fazer inferência, ou seja, calcular, estimar, refletir, raciocinar.

Essa última afirmação mostra que as estratégias de ensino utilizadas favore-
ceram o desenvolvimento de habilidades e competências recorrentemente cita-
das nos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Destacamos ainda o relato do professor acerca da sua avaliação sobre o efeito 
das referidas estratégias na postura dos estudantes. 

O resultado foi excelente, pois o envolvimento dos alunos aumentou muito. Sem 
medo de errar o envolvimento foi de 100%. Demonstram interesse e participam  
tanto das aulas como das atividades experimentais que foram propostas em sala  
de aula.

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

Mediante a análise dos dados, foi possível perceber que os resultados decor-
rentes do uso das estratégias de ensino pautadas no referencial CTS promoveram 
interesse e motivação dos alunos em participarem ativamente da aula.

Entretanto, é cogente destacar que a postura do professor, promovendo o diá-
logo e a interação social ao utilizar essas estratégias, foi determinante para esse 
resultado. Nesse sentido, consideramos que o fato de o professor ter contato com 
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os aspectos teórico-metodológicos, tanto no desenvolvimento do Projeto na es-
cola, como no curso de formação continuada, viabilizou a reflexão sobre a sua 
prática pedagógica, o que o levou a uma mudança de postura em sala de aula. 

Isso mostra a importância do desenvolvimento de projetos como o efetuado 
na escola em questão e do oferecimento de cursos de formação continuada por 
anos consecutivos, bem como que em tais projetos e cursos seja trabalhado re-
correntemente o suporte teórico metodológico para que eles possam atuar de 
forma interativa e problematizadora em sala de aula.
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Resumo: Ao longo do ano de 2013 e 2014 desenvolvemos e aplicamos atividades pedagógi-
cas relativas a conceitos de Física para alunos de escolas públicas do Ensino Fundamental e 
Médio. É crescente o número de pesquisas que propõe o uso do pluralismo metodológico 
como uma metodologia apropriada paras se enfrentar os desafios das diversidades existen-
tes em sala de aula, justamente por não ser apenas uma, porém diversas praxes metodológi-
cas utilizadas de acordo com as necessidades educacionais dos alunos. Fundamentado nos 
indicativos da teoria de Vigotski, este trabalho investigou o desenvolvimento do processo 
interativo, quando o pluralismo metodológico é utilizado em sala de aula. Ao todo foram 
avaliadas neste trabalho quatro aulas, no Ensino Médio, uma com atividades experimentais, 
outra com atividades de demonstração, uma com o uso de novas tecnologias e outra a partir 
de projetos baseados em problemas. 

Palavras-chave: Ensino de Física; atividade experimental; Vigotski.

O PLuRALiSmO mETODOLóGiCO

As antigas estratégias de ensino baseadas em aulas retóricas onde o professor 
é o principal elemento do saber são cada vez mais indicadas como insuficientes 
dentro daquilo que os pesquisadores atuais defendem como aprendizagem de 
qualidade. 

Com o desenvolvimento de novas metodologias de ensino houve uma mudan-
ça de paradigma que coloca a frente construtivista na liderança da educação atual  
como sendo uma metodologia aplicável a todo e qualquer ambiente de sala de 
aula garantindo o entendimento dos alunos.
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Laburú & Arruda (2002 apud LABURÚ; ARRUDA e NARDI, 2003), fundamen-
tados na ideia de Feyrabend, apresentam um conjunto de argumentos que nos 
levam a contestar a frente exclusivamente construtivista, argumentando que 
uma metodologia que amarre uma prática única de ensino em sala de aula não 
pode estar atrelada a um ensino de qualidade. O que deve ser levado em conta, 
quando analisamos qual metodologia merece destaque, é que o ambiente de sala 
de aula é extremamente complexo e dotado de inúmeras variáveis que influen-
ciam de forma efetiva as decisões do docente. A maior de todas essas variáveis 
talvez seja, justamente, o aluno. 

Pask (1976 apud LABURÚ; ARRUDA e NARDI, 2003) observou que os estu-
dantes têm preferências quanto ao estilo de metodologia escolhida pelo docente, 
por exemplo. Dessa mesma forma, o autor chama a atenção para a personalidade 
dos alunos, sendo que alguns sentem a necessidade de serem competitivos para 
demonstrarem seu intelecto, já outros são mais metódicos. 

Alguns autores afirmam que os alunos também têm motivação com caracte-
rísticas diferentes. Kempa & Martin-Diaz (1990a, 1990b apud LABURÚ; ARRUDA 
e NARDI, 2003) estudaram e classificaram em quatro padrões básicos a maneira 
com a qual os alunos atingem um alto grau de motivação: 1) os executores, 2) os 
curiosos, 3) os cumpridores de tarefa, 4) os sociais. Os sociais preferem trabalho 
em grupo. Os cumpridores de tarefa preferem a aula convencional dotada de vá-
rias instruções. Os curiosos preferem a interação com os livros, pois gostam do 
prazer da descoberta. Por fim, os executores não apresentam afinidade por ne-
nhum estilo, sendo indiferentes quanto a isso.

Esses trabalhos supracitados evidenciam o quanto os alunos variam as suas 
motivações e preferências, dentro da esfera de estilos ou modo de aprender. Cada 
um tem suas habilidades mentais específicas, ritmos de aprendizagem diferen-
tes, nível de motivação desigual e interesse em diferentes disciplinas. Muitos par-
ticipam de grupos socioculturais diversificados o que lhes proporciona experiên-
cias variadas. Ao juntarmos todos esses aspectos diversos e colocarmos em uma 
sala de aula, percebemos o quão difícil é para o professor escolher uma estratégia 
metodológica para montar sua aula a fim de garantir o máximo entendimento da 
sua sala, como estabelece Laburú, Arruda e Nardi (op. cit.). 

Portanto, fica difícil creditarmos uma educação de qualidade apenas a uma 
metodologia fixa e particular que poderia dar conta de todas essas diferentes 
necessidades dos alunos.
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A partir de tais considerações Laburú, Arruda e Nardi (op. cit.) dissertam so-
bre o conceito do pluralismo metodológico. Tal conceito é inserido dentro de 
uma contextualização que critica veementemente uma metodologia baseada em 
uma praxe de regras e, nesse sentido, não poderia inserir outro conjunto de re-
gras. Fundamenta-se na ideia que não existe uma metodologia única, imutável, 
absoluta e aplicável a todas as situações, mas sim um conjunto de metodologias 
que, dependendo da situação, possuem vantagens e desvantagens que cabe ao 
docente analisá-las e alterar a sua metodologia em prol delas. Em razão disso, é 
aconselhável que toda praxe educativa seja interpretada e constantemente testa-
da, aperfeiçoada, mudada para cada espaço e grupo social envolvido.

A TEORiA DE ViGOTSki

Conceitos científicos na Teoria de Vigotski

Howe (1996) enfatiza na teoria formulada por Vigotski a diferença que há 
entre conhecimentos científicos e espontâneos. O conhecimento espontâneo não 
é construído de maneira formalizada, ou seja, é o conhecimento que, na maioria 
das vezes, é fruto da interação do indivíduo com o ambiente à sua volta e o conhe-
cimento científico é construído de forma sistemática e organizada como, por 
exemplo, os conhecimentos desenvolvidos na escola. Contudo, a autora deixa cla-
ro que apesar da desigualdade existente entre essas duas concepções de conhe-
cimento ambos são construídos através de um processo cognitivo único.

A criança aplica diversos conhecimentos espontâneos sem ter o entendimen-
to dos mesmos. A razão disso é justamente a informalidade do processo de cons-
trução desse conhecimento, onde a criança sabe como aplicá-lo e operá-lo à von-
tade. Entretanto, não está consciente de seus próprios atos. 

Oposto ao conhecimento espontâneo, no que diz respeito à sua construção, é 
o conhecimento científico, pois esse conhecimento começa com sua definição 
verbal e depois formal, sendo sua aplicação em operações não espontâneas. Por-
tanto, de início a criança adquire o conhecimento e executa em um nível alto de 
dificuldade lógica, dificuldade esta, que só será atingida pelo conhecimento es-
pontâneo no final do seu processo de desenvolvimento.

A interação social

A interação social é um dos conceitos mais importantes utilizados por Vi-
gotski sendo estudada por diversos pesquisadores.
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Afirmamos que em colaboração a criança sempre pode fazer mais do que sozi-
nha. No entanto, cabe acrescentar: não infinitamente mais, porém só em determina-
dos limites, rigorosamente determinados pelo estado do seu desenvolvimento e pe-
las suas potencialidades intelectuais. Em colaboração, a criança se revela mais forte 
e mais inteligente que trabalhando sozinha, projeta-se ao nível das dificuldades inte-
lectuais que ela resolve, mas sempre existe uma distância rigorosamente determina-
da por lei, que condiciona a divergência entre a sua inteligência ocupada no trabalho 
que ela realiza sozinha e a sua inteligência no trabalho em colaboração. [...] A possi-
bilidade maior ou menor de que a criança passe do que sabe para o que sabe fazer 
em colaboração é o sintoma mais sensível que caracteriza a dinâmica do desenvolvi-
mento e o êxito da criança. Tal possibilidade coincide perfeitamente com sua zona de 
desenvolvimento imediato. (VIGOTSKI, 2001, p. 329)

O trecho transcrito acima pode ser estendido para uma interação além da in-
teração aluno-professor para uma mais complexa que é a interação de toda a sala 
de aula e ainda, concretiza-se na realização de uma tarefa. Para Monteiro (2002), 
uma vez estabelecida essa tarefa, se houver alguém que saiba realizá-la, ou seja, 
alguém que possua o conhecimento para realiza-la, a interação social acontecerá 
em consequência da imitação. É nesse contexto que Vigotski destaca o papel do 
professor como o indivíduo a ser imitado. Seja qual for a metodologia adotada 
para o ensino cabe sempre ao docente o papel de escolher o conteúdo, a explica-
ção, a demonstração em busca do aprendizado dos alunos.

Wertsch (1984) descreve uma forma de estabelecer a interação entre parcei-
ros com níveis cognitivos diferentes. Ele sugere a adoção de três constructos a 
serem satisfeitos para que a interação se estabeleça. São estes:

• Definição de situação, forma como cada indivíduo entende a tarefa que, 
supostamente, é a mesma dentro do contexto de interação.

• Intersubjetividade, ato de redefinir ou estabelecer a situação ou tarefa 
proposta entre os participantes da interação.

• Mediação semiótica, no sentido amplo do termo, representa o conjunto de 
formas de linguagem que tornam possível a intersubjetividade. 

Esses constructos servem como critérios de avaliação para as atividades rea-
lizadas em sala de aula. A aprendizagem torna-se fruto da intersubjetividade 
criada para configurar uma mesma definição situação, mediada por uma simbo-
logia apropriada e significativa de todos os integrantes da sala de aula (MONTEI-
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RO, 2002). Se durante a atividade em sala de aula forem identificados indícios 
desses constructos, podemos supor que houve uma interação social com vistas à 
aprendizagem. Nesse sentido, a busca desses indícios torna-se um dos objetivos 
principais de pesquisadores que buscam avaliar a metodologia aplicada.

mETODOLOGiA DE COLETA E ANáLiSE DE DADOS

A seguir apresentamos, de maneira sucinta, as atividades desenvolvidas na 
perspectiva do pluralismo metodológico:

a) Atividades experimentais de demonstração: desenvolvidas a partir das ati-
vidades apresentadas no Caderno do Professor, da Secretaria Estadual de 
Educação de São Paulo (SÃO PAULO, 2009). Com o objetivo de ensinar os 
conceitos sobre o consumo de energia elétrica e o seu respectivo cálculo, a 
professora realizou atividades, visando fazer com que os alunos reconhe-
cessem, a partir de equipamentos elétricos e suas etiquetas, as especifica-
ções que influenciam no consumo de energia elétrica. Os alunos puderam 
expressar a realidade do consumo de energia de suas residências e discutir 
com os colegas e professora os fatores que acharam relevantes.

b) Uso de Novas Tecnologias da Informação: foram trabalhados com os alu-
nos conceitos relacionados aos circuitos elétricos, elementos do circuito, 
resistores, capacitores, diodos, transistores, chips, leis de Ohm, conceitos 
de tensão e corrente elétrica, circuito em série e em paralelo. Para o desen-
volvimento desses tópicos foram utilizados dois softwares educativos, que 
continham vídeos de contextualização, laboratórios virtuais, atividades de 
leitura e resolução de exercícios, sobre os temas estudados.

c) Atividades experimentais: também desenvolvidas a partir das atividades 
propostas no Caderno do Professor, da Secretaria Estadual de Educação 
de São Paulo (SÃO PAULO, 2009) com roteiros, em que os alunos puderam 
desenvolver conhecimentos sobre determinados fenômenos, como a ele-
trização de um canudinho com papel; a atração entre um canudinho eletri-
zado e a parede da sala de aula; pêndulo eletrostático e blindagem eletros-
tática, força elétrica e campo elétrico. 

d) Atividades de realização do projeto extraclasse: os alunos foram convida-
dos a construírem projetos, com estratégia de resolução de problemas, para 
o estudo da eletricidade e sustentabilidade, baseado em suas vivências.
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NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

Neste trabalho apresentaremos uma avaliação sobre as atividades realizadas 
a partir do pluralismo metodológico desenvolvido com alunos da terceira série 
do ensino médio, de uma escola pública do interior de SP. Ressalvamos que os 
dados foram coletados e utilizados por Galvão (2015) para avaliação da argu-
mentação científica desenvolvida pelos alunos. Neste artigo, entretanto, apresen-
taremos uma avaliação alternativa, sobre o processo interativo desencadeado a 
partir do uso das atividades pluralistas. A coleta de dados foi realizada por meio 
da filmagem de três entrevistas, fora do horário de aula, com um grupo de cerca 
de dez alunos (com algumas variações de frequência), que aceitaram participar 
voluntariamente. A professora da turma, uma das autoras desse trabalho, as con-
duziu por meio de questões norteadoras relacionadas aos temas estudados. Os 
principais fatores que nortearam essa condução foram: criação de um ambiente 
adequado para uma boa interação entre os participantes; discussão conduzida 
por um mediador (a professora), cuja função foi controlar e orientar as discus-
sões por meio de um roteiro; número reduzido de participantes para que todos 
tenham oportunidade de participar expondo suas ideias. As entrevistas duraram, 
em média, cerca de uma hora e foram realizadas de maneira a intercalar com as 
atividades pluralistas desenvolvidas, descritas nos resultados obtidos, a seguir. A 
primeira entrevista foi para levantamento das ideias prévias dos alunos sobre o 
tema circuitos elétricos e suas expectativas referentes ao tema do projeto pro-
posto em sala de aula. A segunda ocorreu após o desenvolvimento de atividades 
com o uso de atividades de demonstração. A terceira foi após o desenvolvimento 
das atividades com uso das Novas Tecnologias. A quarta coleta de dados trata-se 
da apresentação dos alunos sobre realização do projeto com estratégia de reso-
lução de problema. Todas essas atividades foram filmadas e depois transcritas 
para a análise. Pela limitação de espaço, optamos por não apresentamos a trans-
crição integral desses dados, mas apresentamos os episódios que julgamos mais 
importantes e respectivas análises, com algumas das transcrições que eviden-
ciam de maneira mais significativa o processo interativo destacado. As falas dos 
participantes foram transcritas, separadas em turnos e indicadas por números. 
Os participantes da pesquisa são indicados pela palavra “aluno”, com um número 
que o representa, sem identificá-lo.
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RESuLTADOS OBTiDOS E ANáLiSE

Com relação à entrevista relativa às concepções dos alunos

Iniciamos nossa análise considerando as falas da professora no levantamento 
de concepções dos estudantes sobre o uso inteligente da energia elétrica. 

A professora inicia o processo interativo a partir de uma estratégia contextua-
lizada, ou seja, parte de uma atividade concreta realizada pelos alunos, facilitan-
do a participação de todos.

(61) Professora: Agora eu gostaria que vocês mostrassem a carta que vocês escolhe-
ram. Por que vocês escolheram esse cartão? Que relação ele tem com a eletricidade? 
O que vocês acham?

(86) Professora: [...] Vocês se lembram que a professora exibiu em sala de aula um 
vídeo chamado “A casa dos desligados”?

(87) Professora: Você se lembra de alguma cena que te marcou no vídeo, que você 
achou interessante ou que você não esqueceu?

(370) Professora: [...] então vamos pensar, na casa dos desligados, no vídeo que vo-
cês assistiram vocês identificaram alguma situação problema que acontecia lá?

Nessa atitude de contextualização a professora busca o diálogo a partir de um 
processo que pode ser identificado como definição de situação. Isso porque há 
um esforço da professora em propor um objetivo na interação a partir do qual 
todos buscam refletir, expondo ideias, compreensões, concepções, conclusões.

À medida que o diálogo se estabelece em torno da proposição inicial a profes-
sora busca identificar as diferentes dificuldades dos alunos em compreender os 
rumos do diálogo e gera novas questões que não permite a perda da pertinência 
do tema.

Nesse ponto, identificamos a existência da intersubjetividade, ou seja, uma 
negociação de significados em torno da compreensão individual dos alunos em 
torno da questão inicial proposta pela professora.

(62) Aluno 10: Ah, eu escolhi a lâmpada, por que ela precisa da eletricidade.

(64) Aluno 9: Eu escolhi a hidrelétrica, a partir das águas que se faz uma boa parte da 
energia.
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(70) Aluna 6: Bem, o meu é mais para a conscientização. Aqui é lâmpada fluorescen-
te e incandescente. É a troca não é? Essa lâmpada (aluna mostra a imagem da lâmpa-
da fluorescente) gasta menos energia e ela pode ser substituída.

(72) Aluna 5: Escolhi a tomada.

(78) Aluno 4: As torres que carregam a energia.

(79) Aluno 3: Escolhi a tomada ligada na Terra, porque sem energia o mundo não 
funciona.

Nos exemplos acima, cada aluno cita um aspecto que consegue identificar 
com o tema eletricidade, indicando diferentes formas de compreender a defini-
ção de situação proposta pela professora e encaminhar um sentido bem definido 
para a interação: por exemplo, ao citar a lâmpada abre-se a possibilidade de dis-
cutir circuitos elétricos e a potência elétrica dissipada por eles; no caso da hidre-
létrica, pode-se discutir a produção de energia elétrica mediante o processo de 
transformação de energia mecânica; no caso da tomada, o encaminhamento das 
discussões possibilita a abordagem dos conceitos de a energia potencial elétrica, 
cargas elétricas, corrente elétrica e o funcionamento de circuitos elétricos e, por 
fim, no caso dos raios atmosféricos permite a introdução da eletrostática, que 
envolve o conceito de cargas elétricas, princípios de eletrização, processos de 
eletrização, condutores e dielétricos, rigidez dielétrica, etc.

É interessante que a professora aproveita as posições dos alunos e inicia a 
discussão a partir dos raios atmosféricos. Essa atitude indica uma escolha da 
professora por um caminho muito conveniente do ponto de didático, já que mui-
tos dos conceitos que envolvem esse fenômeno são bases para a compreensão de 
outros fenômenos elétricos. Não por acaso, os livros didáticos iniciam os estudos 
da eletricidade pela eletrostática.

(82) Professora: Legal, vocês percebem que nós não estamos tendo atualmente mui-
tos raios, mas no o verão costuma ter. [...] Vocês percebem que ela identificou uma 
coisa diferente? Além dos eletrodomésticos, dos circuitos elétricos que temos em 
casa, ela identificou a eletricidade presente em outro lugar. Onde o raio está? De 
onde vem o raio?

É possível notar que a professora faz um esforço para não desvalorizar a fala 
dos outros alunos, mas opta por iniciar a discussão a partir da temática que vai 
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permitir a ela a apresentação de conceitos em cadeia. Isso evidencia o esforço da 
docente em produzir a mediação semiótica.

Essa estratégia é seguida pela professora durante toda a discussão já que, a 
medida que os diálogos se estabelecem, ela vai chamando para a discussão os 
temas propostas pelos alunos a partir de uma sequência didática em termos da 
definição de conceitos.

Depois de tratar sobre o fenômeno eletrostático a professora estimula discus-
sões sobre a questão do uso de eletrodomésticos e, nesse caso, aborda a questão 
de circuitos elétricos. Por fim, discute a questão da hidrelétrica, passando pela 
questão do uso racional de energia elétrica.

(86) Professora: [...] Vocês se lembram que a professora exibiu em sala de aula um 
vídeo chamado “A casa dos desligados”?

[alunos fazem gestos que sim]

(87) Professora: Você se lembra de alguma cena que te marcou no vídeo, que você 
achou interessante ou que você não esqueceu?

(88) Aluno 6: O cara fazendo a barba com o chuveiro ligado e a mulher com a tornei-
ra aberta e ela fala para ele usar a água da torneira, ele fala que não, que prefere a 
água quente do chuveiro e ele está lá, conversando com o chuveiro ligado.

(89) Professora: Legal, marcou essa cena.

(90) Aluna 3: Ele fazendo as necessidades e deixa o chuveiro ligado.

(91) Professora: Mesma coisa, ele ficou lá de boa.

(92) Aluno 7: O menino que abre a geladeira para se refrescar.

(93) Professora: Então, fazendo a geladeira de ar condicionado. Alguém já fez isso? 
Fala a verdade.

(Risos)

(94) Alunos: (risos e acenam que não).

(95) Aluno 2: A menina fazendo chapinha, com a luzes ligadas.

(96) Professora: Isso.

(97) Aluno 10: A mulher coloca uma peça de roupa só na máquina. 

(98) Professora: Para lavar.
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(99) Aluno 8: E apaga tudo e ai precisa de um menininho para ensinar o homem que 
caiu a chave.

(100) Professora: Legal.

(101) Aluno 9: (inaudível).

(102) Professora: mais alguma situação?

(103) Aluno 6: A parte de usar a luz do dia, o quarto fechado...? Para poder fazer as 
atividades dela...

(104) Professora: Aproveitar, não é, a luz do Sol na nossa casa, então bem legal.
Alguém comentou, foi a Ca, chega uma parte que desligou tudo. Vocês perceberam, 
então que caiu a chave como você falou (mostra a aluna 8). Então o que vocês acham 
que pode ter acontecido lá na casa que fez com que a chave caísse?

(105) Aluno 4: Começou a usar muita energia elétrica, muitos eletrodomésticos liga-
dos ao mesmo tempo, forçou muito e ai desligou, é uma função que tem de proteção 
de uma certa forma.

(106) Mediadora: Legal.

(107) Aluno 5: Sobrecarregou.

(108) Mediadora: Sobrecarregou.

(109) Aluno 9: É isso que ele falou, houve uma sobrecarga do sistema, uma proteção 
da casa.

(110) Aluno 3: Eu acho que foi para evitar um acidente.

(111) Mediadora: Evitar acidente. Qual seria o problema maior?

(112) Aluno 3: Queima a instalação.

(113) Mediadora: Poderia queimar a instalação.

(114) Aluno 6: Gera um curto circuito.

(115) Mediadora: curto-circuito.

(116) Mediadora: Alguém falou em sobrecarga. O Thi falou sobrecarga.
Quando se fala sobrecarga, sobrecarga do que será?

(117) Aluno 2: De energia elétrica.
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Em outra sequência a professora busca a discussão sobre a energia potencial 
elétrica, envolvendo a ideia da tomada e das instalações elétricas de uma residência: 

(343) Professora: Agora, vou fazer uma última pergunta para vocês: vamos supor 
que vocês fossem montar a casa de vocês, vocês prefeririam a sua instalação a 110 V 
ou 220 V? 

(344) Aluno: Eu acho que a maioria seria 110 V

(345) Professora: Por que será?

(346) Aluno 10: Por que a maioria dos objetos funciona a 110 V.

(347) Professora: Os objetos funcionam a 110 V.

(348) Aluno 5: Eu acho que é mais fácil você achar um objeto a 110 do que a 220.

(349) Aluno 10: E consome menos energia também, no 110 V.

(350) Professora: E consome menos energia.

(351) Aluno 6: Se colocar o aparelho 110 no 220 ele queima.

(352) Aluno 9: Não, não funciona. Só queima se for 220 no 110..

(353) Aluno 6: Nós colocamos um rádio no 220 e ele queimou...

(354) Professora: Vocês queimaram o rádio? (risos).

(355) Aluno 6: A gente ligou e ele queimou...

(356) Professora: Que legal.

(357) Todos: (risos).

(358) Aluno 6: A gente não sabia que era 220. 

(359) Professora: Então olha só, o que a La fez. Que ela foi na casa do colega, com 
outras pessoas e conseguiram queimar o rádio.

(360) Aluno 6: De uma outra pessoa.

(361) Professora: E o rádio, você sabe a voltagem que era lá?

(362) Aluno 6: Então, eu acho que a tomada era 220 e o rádio era de 110. 



182 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

(363) Aluno 9: Eu acho que era o contrário, professora. O meu pai comprou um mi-
cro-ondas que era 220 e ele não funcionava na tomada 110 e ai ele comprou um 
transformador e ele começou a funcionar.

(inaudível)

(364) Aluno 9: A energia do 110 é muito fraca.

(365) Professora: Então no caso, a La acha que o rádio dela era 110 e quando ela li-
gou na tomada 220 pluff (faz gesto de explosão). E a Na pensou uma situação dife-
rente, que ela tinha um equipamento 220 e a tomada era 110, ai precisou de alguma 
coisa para transformar essa energia para poder funcionar. Legal.

(366) Aluno 5: Também que a energia 110 não suportaria 220 e quando liga o 220 
não conseguiria nem chegar a energia.

Em outra sequência a professora discute a questão da energia e a sustentabi-
lidade, invocando a ideia das hidrelétricas, potência dissipada, etc.

(252) Professora: Se você fosse comprar uma lâmpada para colocar em sua residên-
cia, o que você olharia para escolher?

(253) Aluno 3: Os kilowatts da lâmpada.

(254) Professora: Os kilowatts da lâmpada. E vocês? Olhariam mais alguma coisa ou 
só iriam pegando lá?

(255) Aluno 6: O tipo da lâmpada, se ela é incandescente ou fluorescente.

(257) Aluno 8: Eu chego e pego, por que eu não entendo desses negócios.

[...]

(260) Aluno 8: Chego lá e compro.

(261) Aluno 5: Minha mãe fala se é de 80 ou de 90.

[...]

(264) Aluno 8: Pega a marca que você mais conhece.

[...]

(266) Professora: Tem uma lá que é de 60 e outra que é de 100. Qual delas vocês 
pegariam?
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(267) Aluno 5: a de 100 porque ilumina mais.

[...]

(367) Professora:[...] vocês sabem me dizer o que é sustentabilidade?

[...] 

(369) Aluno 9: Usar os recursos naturais constantemente.

(370) Professora: Alguém tem outra ideia? Então vamos pensar, na casa dos desliga-
dos, no vídeo que vocês assistiram vocês identificaram alguma situação problema 
que acontecia lá?

(371) Aluno 9: Todas as situações lá eram problemas. Eles estavam gastando muita 
energia sem necessidade.

(373) Aluno 9: E ai eles se conscientizam e começam a gastar menos energia.

(374) Professora: Então, no começo do nosso debate, vocês falaram várias situações 
que marcaram vocês, situações em que eles estavam fazendo e que estavam gastan-
do bastante energia elétrica. Vocês se lembram que da metade do vídeo para frente 
eles apresentaram soluções. E vocês acharam legais aquelas soluções?

(375) Alunos: Sim.

(376) Professora: Dá um exemplo de alguma coisa que eles solucionaram lá.

(377) Aluno 2: A menina arrumou o quarto dela, e ai entrava a luz solar.

(380) Aluno 6: Não secar a roupa atrás da geladeira.

[...]

(383) Professora: E vocês acreditam que essas ações, em uma casa, geram algum 
impacto no meio ambiente?

(384) Alunos: Sim.

(385) Professora: Por que vocês acham que sim?

[...]

(388) Aluno 4: Várias casas usando bastante energia elétrica como ela disse, irão ter 
que fazer muitas hidrelétricas e isso prejudica o meio ambiente. È preciso um certo 
cuidado com o meio ambiente.



184 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

[...]

(391) Aluno 8: Eu acho assim que se uma casa começasse a ter a ideia de consumir 
menos energia, iria assim ver resultado no bolso. 

(392) Aluno 5: Existem várias formas de utilizar a, tem a energia solar, que vocês 
pode utilizar o sol. 

[...]

(397) Aluno 8: Aqui na escola mesmo, não sei por que deixar as lâmpadas acesas de 
dia. Eu prefiro a lâmpada apagada, não reflete tanto na lousa.

(399) Aluno 3: Eles fecham a cortina, mesmo com tanto calor.

(400) Aluno 6: Não precisava de tantas lâmpadas acesas, a não ser quando está frio, 
o dia está mais escuro, mas não tantas lâmpadas, como aqui, olha oito lâmpadas 
(gesticula mostrando as lâmpadas da sala).

(401) Aluno 8: Se o dia estiver fechado escuro, ai sim acende a luz.

(402) Professora: Então, vocês já acabaram de me dar alguns exemplos, mas vou 
perguntar de novo. Vocês saberiam dar um exemplo alguma ação sustentável?

(403) Aluno 9: Utilizar mais a luz do sol.

(404) Professora: Pegar mais a energia do sol.

(405) Aluno 10: Energia eólica.

(406) Professora: Energia eólica, vocês poderiam me dar um exemplo de como utili-
zar a energia eólica?

(407) Aluno 10: Não.

(409) Aluno 10: Acho que é assim, a energia eólica deveria ser usada mais em lugares 
que tem bastante vento. Deixar um pouquinho de lado a energia elétrica para os lu-
gares que não tem.

Em função dessa atividade a professora pode fazer um levantamento das con-
cepções dos alunos: como eles encaram e relacionam os fenômenos elétricos no 
dia a dia, que grandezas conseguem identificar, que palavras utilizam e qual a 
definição a elas atribuem.
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É possível notar que, apesar de não pedir nenhum conceito fechado, a profes-
sora conseguiu estabelecer diálogo com os alunos, buscando identificar como 
eles definiam a situação, que significados atribuem às palavras e termos utiliza-
dos e como negociavam as diferentes formar de abordar de compreender tema 
proposto pela professora.

Com relação à entrevista relativa à realização da atividade experimental 
de demonstração 

Os alunos, divididos em grupos deveriam realizar as atividades seguindo a 
orientação de roteiros elaborados pelo professor. Após observarem o fenômeno 
eles deveriam discutir intragrupos e, depois, fazerem uma apresentação para 
toda a turma.

Os alunos deveriam levar em conta o que aprenderam com as leituras de texto 
que realizaram e com aulas expositivas ministradas pela professora, explicarem 
os fenômenos observados.

A partir dessa estratégia a professora deixa livre para que cada aluno apre-
sente a interpretação que fizeram da definição de situação apresentada nos ro-
teiros. É possível notar, pelos diálogos estabelecidos, que a professora, ao inver-
ter a posição com os alunos, ouve as explicações, identifica a definição de situação 
que atribuíram para a atividade e, em seguida, questiona o grupo de alunos, fa-
zendo-os passar por um exercício reflexivo numa nova condição de definição de 
situação: 

(7) Professora: [...] Então pra começar, eu gostaria que vocês falassem pra mim: como 
que se faz para eletrizar o canudinho de refrigerante?

(8) Aluna 5: No caso a gente usou papel higiênico atritando, que canudo eletrizava 
com carga negativa depois ele atrai as cargas positivas da parede e gruda.

[...]

(12) Professora: [...] O que faz com que o canudo fique eletrizado? 

[...]

(15) Aluno 4: Os elétrons se movem, ai um fica negativo e outro positivo.

[...]



186 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

(20) Professora: Na sala foi feita a eletrização por atrito entre o canudo e papel higiê-
nico. Agora na vida tem alguma coisa que se eletriza por atrito também?

(21) Aluno 5: No caso as nuvens.

(22) Professora: As nuvens, o que você ia falar [aponta o aluno 9]?

(23) Aluno 9: No carro também ocorre.

(24) Professora: No carro, então mas como que o carro se eletriza?

(25) Aluno 4: Através do ar.

(26) Professora: Isso através do ar. Alguém mais quer falar alguma coisa?

(27) Aluno 3: O avião.

(28) Professora: Isso, mas ele se eletriza com o que?

(29) Aluno 3: Com o vento.

[...]

(34) [...] [Voltando ao caso do canudo eletrizado] Ele estava com carga negativa, você 
aproxima ele da parede e ele fica grudado. Por que isso ocorre?

(35) Aluna 4: atração.

(36) Professora: Atração com o que?

(37) Aluno 4: De carga, que a carga da parede é positiva e a do canudinho é negativa.

(39) Aluno 9: A carga da parede é positiva e a do canudinho é negativa, aí uma atrai 
a outra.

É possível notar que os alunos vão apresentando suas ideias, mas a professo-
ra, ao perceber que os não abordam situações objetivas do tema, propõe uma 
nova questão redefinindo com os alunos a situação que estabelece a interação 
social. Nesse caso, portanto, não é apenas a definição de situação que é privilegia-
da, mas, também a intersubjetividade.

Em outra sequência do diálogo a professora tem a preocupação de estabele-
cer a mediação semiótica com os estudantes.

(65) Professora: Vamos pensar agora nos nomes dos processos que aconteceram, 
quando vocês eletrizaram o canudo, deixaram o canudo carregado, qual o nome do 
processo de eletrização?
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(66) Alunos: Atrito.

(67) Professora: Isso, depois quando vocês aproximaram da setinha a distância mes-
mo antes de encosta, aí aconteceu, qual fenômeno mesmo você aproxima o canudi-
nho da setinha?

(68) Alunos juntos: atração.

(69) Professora: Isso, essa atração a distância mesmo antes de encostar, qual o nome 
que se da a esse processo?

(70) Aluno 5: Indução.

(71) Professora: Isso indução, e depois por último quando a setinha encostou, ou 
quando a bolinha encostou no canudo qual o nome desse processo?

(72) Alunos juntos: Repulsão. 

(73) Professora: Isso aconteceu uma repulsão, mas qual o nome que se da a esse 
processo de eletrização? Quando encosta um no outro?

(74) Aluno 7: Contato [faz o gesto].

Com relação à entrevista relativa à realização da atividade 
 com o uso das novas tecnologias

O uso do software em sala de aula permite a professora apresentar alguns 
conceitos e fazer simulações referentes aos circuitos elétricos.

Nos diálogos nota-se que a professora se apoia muito nas simulações, a partir 
das representações simbólicas que oferece, para discutir modelos que não po-
dem ser observados nos experimentos reais.

Esse apoio encontrado pela professora se mostra efetivo para a realização da 
definição de situação e para a mediação semiótica.

(32) Professora: No laboratório virtual do Software vocês aprenderam conceitos so-
bre circuitos em série e paralelo, no circuito em sério como estão dispostos os resis-
tores e como que a corrente circula por eles? Primeiro como que a gente monta o 
circuito em série, como que a gente coloca os resistores ou as lâmpadas por exemplo.

(33) Aluno 7: Uma junção.

(34) Professora: O que mais?
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(35) Aluno 2: Um seguido do outro.

(36) Professora: Como?

(37) Aluno 2: Um seguido do outro.

(38) Professora: Um seguido do outro. E como que é a corrente elétrica? Como que a 
corrente elétrica passa por esses resistores? 

(39) Aluno 2: É a mesma em todas.

(40) Aluno 3: Se uma não funcionar as outras não funcionam.

(41) Professora: As outras não funcionam, por quê?

(42) Aluno 3: Porque elas formam tipo uma... Quando você liga e desliga. Uma chave.

(43) Professora: Isso um chave. Vocês entenderam o que a Na quis dizer? Que é tipo 
uma chavinha. Então como alguém disse o que faz com a corrente elétrica quando 
um queima?

(44) Aluna 4: Interrompe. 

(45) Professora: Interrompe, está certo. E agora pensem no circuito em paralelo, 
como são dispostos os resistores no circuito em paralelo? Tentem lembrar dos  
softwares.

(46) Aluno 4: Um não depende do outro para funcionar (faz o gesto).

(47) Professora: Isso ela explicou que assim um não depende do outro, e se um quei-
mar o que acontece com o outro? [Inaudível] Se um queimar a carga do outro vai ser 
influenciada?

(48) Alunos juntos: Não.

(49) Professora: Isso então vamos aproveitar a ideia que a La lembrou, qual circuito 
então que quando um queimar influencia no outro, qual o circuito mesmo?

(50) Alunos: juntos em série.

(51) Professora: E quando no circuito paralelo se um queimar, uma lâmpada ou um 
resistor (6:32) vai influenciar nos outros?
Alunos 5 e 7: Não.

(52) Professora: Por quê?
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(53) Aluno 3: São fios separados.

(54) Professora: Isso são fios separados. Agora eu vou montar para vocês na lousa 
um circuitinho bem simples, só para agente discutir alguns conceitos. Olhem, esses 
aqui são os fios e quando eu coloco esse símbolo aqui o que significa esse mais ou 
menos [faz o desenho na lousa]?

(55) Alunos: Vários respondem a fonte.

(56) Professora: Isso a fonte e no caso do exercício a fonte tem 12 volts, mas volts era 
o que mesmo vocês lembram, é corrente é tensão é frequência?

(57) Alunos: Vários respondem tensão.

É possível perceber que nessa atividade a professora estabelece mais intensa-
mente a mediação semiótica, apoiando-se nos recursos oferecidos pelas mídias 
do software.

Nesse caso, nota-se que os diálogos ficam mais técnicos, indicando que so-
mente uma turma com conhecimento mais específico sobre tema teria condições 
de participar da conversa estabelecida.

Com relação à entrevista relativa à realização da atividade sobre o uso 
sustentável de energia elétrica

Esse trabalho finalizou as ações dos alunos sobre a temática energia elétrica. 
É preciso destacar que cada grupo de dois alunos se envolveu para criar um pro-
jeto no qual propusessem ações sustentáveis para uso de energia elétrica.

A seguir destacamos trechos das falas de 4 grupos nos momentos de suas 
apresentações acerca dos projetos que desenvolveram: o primeiro grupo: “Sus-
tentabilidade: essa é a ideia”; o segundo grupo: “Um prédio sustentável”; o tercei-
ro grupo: “Casa 100% sustentável” e o quarto grupo: “o aquecedor solar”.

O primeiro grupo: 

Aluno 1: O nosso trabalho é sobre sustentabilidade que é uma forma de manter o 
nosso ambiente limpo e que ele possa durar muito tempo e para que as gerações fu-
turas tenha uma qualidade de vida que nós já tivemos, porque não temos mais.

Aluno 2: Sustentabilidade: essa é a ideia. Esse é o tema do nosso projeto. 
Nós quisemos conscientizar a população sobre o consumo exagerado de energia. 
Aqui é muito preciso fazer isso, pois aqui na nossa cidade muitas pessoas não têm 
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noção dos gastos sem necessidade, desperdiçam mesmo. Então, no nosso projeto  
a gente buscou ver ao fim a redução de energia elétrica. Cada um foi passando para a 
própria família, divulgando e criamos também uma página na internet.
Então, nessa página que a gente divulga imagens e documentários sobre a importân-
cia de reduzir os gastos, porque a gente precisa de um mundo sustentável. Se não 
daqui uns tempos os nossos filhos e netos não terão um planeta onde se possa viver, 
por causa de tanta poluição. E no caso o mau uso da energia elétrica é uma forma de 
desperdício e está trazendo muitos prejuízos. 

Aluno1: Aqui temos alguns itens divulgados: Evitar o desperdício é bom para o seu 
bolso e para o planeta, pense nisso e comece a economizar. Muitos agradecerão. No 
caso substituir lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes que gastam 
menos, então elas economizam mais energia. 

[...]

O segundo grupo:

A: Fiz uma apresentação sobre um prédio sustentável [...] Bem aqui tem a ideia de um 
prédio sustentável. O que ele precisaria ter? Painéis solares, uso da água das chuvas, 
dá para ter um piso inteligente, que gera energia, um jardim vertical que funciona 
como ar condicionado natural.
Os pisos inteligentes são chapas metálicas que envolvem um cristal piezoeletrônicos 
postos abaixo de um piso cerâmico especial que quando se exerce pressão sobre eles, 
eles liberam energia e essas placas enviam a energia para bateria que armazena e 
depois distribui para todo o prédio. No caso todos os pisos seriam dessa forma, por 
que só o fato de você andar, a pressão, e é praticamente imperceptível para quem 
está andando então não alteraria o dia a dia, que é o problema de muitas pessoas que 
não tem tempo de ser ecologicamente correto. [...]
E ser ecologicamente correto acaba sendo muito caro, não é viável para todo mundo. 
Mas o uso de vidros, ao invés de paredes, você usa o vidro para deixar entrar uma 
iluminação maior. Outra coisa é você usar tintas claras na parede para não ficar gas-
tando tanta energia. [...].

O terceiro grupo

A1: o nosso projeto é de uma casa sustentável na praia.

A2: É a energia utilizada pela movimentação da água do mar.
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A3: A gente percebeu que há uma grande necessidade de obter energia, e como está 
crescendo a população, maior seria a demanda para cobrir a necessidade de energia. 
Ai a gente pensou: o Brasil usa em sua grande maioria as hidrelétricas, só que tem 
um problema, além da falta de água que está acontecendo em São Paulo na Serra da 
Cantareira, existe também o problema de quando você constrói a usina hidrelétrica, 
você tem que tirar as pessoas que moram em volta do rio e também existe a questão 
ambiental [...].

A1: Então o nosso objetivo foi construir uma maquete de uma casa na praia susten-
tável, que causasse menos impacto, menos gasto energético. A energia que vem do 
mar, a energia elétrica, a iluminação, seria usar a luz ambiente. Nós procuramos re-
presentar uma casa que fosse ao máximo, sustentável e ecológica.

[...]

A2: Aqui nós temos flutuadores (mostra na maquete). Esses flutuadores captam a 
pressão do movimento da sondas do mar. Quando bate a onda este movimento assim 
(faz o gesto de uma onda) faz com que os flutuadores se levantem e desçam e gera 
energia mecânica e assim essa pressão que é semelhante a uma queda d’água de 
4oom de altura, faz com que movimente um gerador dentro de uma câmara. E quan-
do acontece isso ela transforma energia mecânica em energia elétrica. E essa energia 
elétrica pode ser utilizada depois nas casas. Assim o mar pode ser utilizado como 
uma fonte de energia mesmo...

[...]

A6: E essa energia que vem das ondas é muito sustentável, e com essa energia ela 
polui menos o ambiente. E como a gente pode ver a nossa casa utiliza tanto essa 
energia das ondas como a dos painéis solares.

[...] 

A1: E também uma sugestão para as lâmpadas são as lâmpadas de garrafa PET. Você 
pega uma garrafa PET, coloca a água e um pouco de cloro. O cloro é só para matar os 
microorganismos. Aí vc faz um furo no telhado e coloca e a luz do Sol.

O quarto grupo:

Aluno: Então o nosso trabalho é simples, mas ele ajuda a economizar a energia con-
sumida pelo chuveiro, que um dos aparelhos da casa que mais gasta em casa. Ele é 
quase um a serpentina, só que a serpentina usa o calor do fogo esse usa a energia 
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solar. Aqui (mostra o experimento) tem um T, onde a água entra e vai esquentando, 
ai ela sobe, o mais quente sobe e o maia frio desce. Ai sobe para a caixa, ai a água que 
vai entrar e água fria ficam na mesma caixa. A água que vai entrar fica mais em cima 
e água que sai mais em baixo. Aí cria uma separação só por densidade. Nós fizemos o 
aquecedor com garrafa PET, caixa de leite fosca, pois o brilho não deixa absorver ca-
lor. Os canos PVC são pintados de preto fosco.

Nessa última tarefa pudemos concluir nossas observações e identificamos as 
categorias de alunos indicadas por Kempa & Martin-Diaz (1990a) existentes em 
sala de aula: os executores, os curiosos, os cumpridores de tarefa e os sociais.

Durante as atividades tinham aqueles que falavam, propunham ideias, expli-
cações, dialogavam: eram os porta-vozes dos grupos do quais participavam. Ou-
tros se comportavam mais como executores, isso ficou bem claro nos grupos que 
apresentaram construção de protótipos e de maquetes. Outros eram mais curio-
sos e se destacavam por ter mais interesse quando a aula se dirigia no sentido de 
trazer a inovação para as discussões. Os cumpridores de tarefas, aqueles mais 
voltados para desempenharem o papel mais roteirizado também pode ser iden-
tificado: nas tarefas de experimentação, sempre tinham aqueles que se debruça-
vam mais detidamente na leitura dos roteiros e cobravam dos demais compa-
nheiros o cumprimento do procedimento correto.

Em cada uma das etapas de ensino a tarefa de interagir socialmente esteve 
presente e isso motivou os alunos e facilitou o trabalho de compreensão de todos.

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

Como foi possível observar pelos trechos das interações estabelecidas o pro-
cesso de interação social foi estabelecido nos quatro tipos de atividades realiza-
das. Cada uma das atividades ofereceu à professora e aos alunos meios para que 
pudessem estabelecer diálogos pertinentes, atingindo a zona de desenvolvimen-
to proximal dos estudantes, já que tanto a definição de situação, a mediação se-
miótica e a intersubjetividade se estabeleceram.

Foi possível notar que o nível de aprofundamento das discussões foi se am-
pliando à medida que diferentes recursos foram utilizados, caracterizando a im-
portância do uso de um pluralismo metodológico no Ensino de Ciências.
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AmBiENTALiZAÇÃO ESCOLAR: ELABORAÇÃO DE mATERiAiS 
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Resumo: O objetivo principal foi estudar a Ambientalização Escolar em uma Escola de Ensi-
no Integral no município de Ilha Solteira (SP), bem como: 1) Diagnosticar junto à escola 
parceira, uma escola em transição para Programa de Ensino Integral de São Paulo, possibili-
dades de trabalhar temas ambientais; 2) Após a fase diagnóstica, realizar levantamento bi-
bliográfico sobre os temas ambientais demandados pelos professores e auxiliar no preparo 
do material didático complementar à aula regular. Como metodologia foram realizadas: Aná-
lise documental (Currículo do Estado de São Paulo – Ciências, Geografia e História), questio-
nários com os professores das referidas disciplinas e Elaboração e Aplicação de Material 
Didático com temática sugerido pelos professores. Pela visão dos professores, as alterações 
ocorridas na Escola de Ensino Integral (tais como aulas práticas experimentais, laboratório 
e disciplinas eletivas) foram positivas para uma efetivação do ensino de ciências. Com a aná-
lise documental, bem como com os questionários respondidos pelos professores, verifi- 
cou-se que existe espaço para o trabalho utilizando as questões ambientais como temática e, 
em especial junto à disciplina de Ciências (6° ano) e em Disciplinas Eletivas, que possuem 
enfoque interdisciplinar.

Palavras-chave: Ambientalização escolar; materiais didático; questões ambientais; Ensino 
Fundamental.

iNTRODuÇÃO

É possível acompanhar atualmente um processo de ambientalização social, 
movimento esse decorrente da internalização das questões ambientais em dis-
tintas esferas sociais, que se caracteriza “tanto na emergência de questões e prá-
ticas ambientais como um fenômeno novo, quanto na reconfiguração de práticas 
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e lutas tradicionais que se transformam ao incorporar aspectos ambientais” 
(CARVALHO; TONIOL, 2010). 

A esfera da educação ambiental é formada pela integração de diversas áreas 
do conhecimento, não é um campo estável. É muito mais fluido e por isso muito 
mais aberto a interpretações, como denotam as várias de correntes de EA (SAU-
VÉ, 2005).

Assim, um dos papéis da escola é promover o debate acerca dos problemas 
que afetam a vida do aluno e de sua comunidade, em âmbito local e global, e os 
educandos precisam ser incentivados a fazer, produzir e refletir sobre o que fize-
ram, passando a construir seus saberes de forma participativa e crítica. 

Sendo assim, Ambientalizar o ensino significa inserir a dimensão socioam-
biental onde ela não existe ou está tratada de forma inadequada. É um processo 
que deve culminar em um produto. Mas este produto, concretizado geralmente 
em um novo currículo, não é acabado, estanque e único. Não pode estar baseado 
em ações isoladas e pontuais, sejam teóricas ou práticas, mas num compromisso 
institucional, o que demandará mudanças administrativas e estruturais, para que 
seja efetivamente implementado, pois não pode ser algo à parte da realidade 
educacional onde será inserido (KITZMANN, 2007). 

Ainda, segundo a mesma autora, ambientalizar um currículo é iniciar a educa-
ção ambiental (EA) a partir de um patamar já estabelecido, adaptando processos, 
conteúdos e práticas aos objetivos e princípios da EA. Para isto, é importante se-
rem definidos referenciais através dos quais serão efetivadas as mudanças curri-
culares e institucionais necessárias.

Sendo assim, o objetivo principal foi estudar a Ambientalização Escolar em 
uma Escola de Ensino Integral no município de Ilha Solteira (SP), bem como: 1) 
Diagnosticar junto à escola parceira, uma escola em transição para Programa de 
Ensino Integral de São Paulo, possibilidades de trabalhar temas ambientais junto 
aos alunos; 2) Após a fase diagnóstica, realizar levantamento bibliográfico sobre 
os temas ambientais demandados pela escola, e auxiliar no preparo do material 
didático complementar à aula regular.

mETODOLOGiA

O ambiente de pesquisa é uma escola pública localizada na cidade de Ilha Sol-
teira/SP, que oferece Ensino Fundamental II para aproximadamente 541 alunos 
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e que em 2014 foi o primeiro ano atuando como Escola de Ensino Integral. traba-
lho foi desenvolvido com os professores de ciências, geografia e história (7 parti-
cipantes), alunos do 6° ano – Ensino Fundamental II (aproximadamente 80)  
e com alunos de uma Disciplina Eletiva denominada “Conscientizar para trans-
formar” (aproximadamente 30), que foi conduzida por um professor de ciências 
e um de geografia. 

A pesquisa ora apresentada tem característica qualitativa que, segundo Bog-
dan e Biklen (1982), envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato 
direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que 
o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.

Para alcançar o objetivo 1, foi realizada pesquisa documental e questionários 
com os professores. Após esse período de aproximação foram estabelecidas par-
cerias com a disciplina de Ciências e uma Disciplina Eletiva denominada de 
“Conscientizar para transformar” para elaboração de materiais didáticos de au-
xílio ao professor. 

Para a análise documental, inicialmente foram selecionados os documentos 
de Ciências, Geografia e História do Ensino Fundamental, presentes no “Currícu-
lo do Estado de São Paulo” (SÃO PAULO, 2010a, b). A escolha dessas três discipli-
nas aconteceu em decorrência da afinidade das mesmas com as temáticas am-
bientais demonstrado em outros estudos da área. A pesquisa documental é uma 
técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais e humanas; é indispensável 
porque a maior parte das fontes escritas – ou não – são quase sempre a base do 
trabalho de investigação; é aquela realizada a partir de documentos, contempo-
râneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos. A pesquisa 
documental deve muito à História e sobretudo aos seus métodos críticos de in-
vestigação sobre fontes escritas (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Buscou-se nesses mate-
riais as Unidades de Registro (UR), que se referem a termos que possuem relação 
direta e indireta com a temática ambiental no Currículo do Estado de São Paulo, 
sendo estas: Meio Ambiente (MA), Educação Ambiental (EA), Ambient (AMB) e 
Natureza (NAT). Esse estudo também considerou a metodologia proposta por 
Valdanha Neto e Kawasaki (2013), no que se refere à seleção das Unidades de 
Registro. Com essas considerações, desenvolveu-se a primeira etapa desta pes-
quisa, que identificou a ocorrência de unidades de registro a fim de quantificar a 
expressividade da presença desta temática no documento. 
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O questionário destinado aos professores foi constituído por 12 questões 
(abertas e fechadas) e versava, em linhas gerais sobre as mudanças ocorridas no 
Currículo Formal e no Currículo Real, em decorrência da transformação da esco-
la em Escola de Ensino Integral. Além disso, foram elaboradas questões que re-
meteram à inserção das questões ambientais nas disciplinas Ciências, Geografia 
e História, bem como conceitos sobre a Ambientalização Escolar e Ambientaliza-
ção Curricular e trabalho Interdisciplinar. Para a análise dos questionários foi 
realizada uma análise textual para as perguntas abertas, utilizando-se de pala-
vras-chaves para formar categorias e também citando alguns exemplos das fra-
ses que os próprios professores elaboraram, sempre preservando sua privaci-
dade e identificando-os por números. Nas questões fechadas foi realizada uma 
análise quali-quantitativa, observando-se o número de vezes que uma alternati-
va foi indicada como resposta.

Em reuniões junto aos professores durante o período letivo foram seleciona-
dos 5 temas. Foram desenvolvidos dois materiais didáticos de apoio ao professor 
de ciências denominados de “Poluição do ar, solo e água” e “Doenças de veicula-
ção hídrica”. Na Disciplina Eletiva foram solicitados três temas pelos professores: 
“Recursos hídricos: água virtual”, “Resíduos sólidos: ciclo de vida do produto” e 
“Conservação da biodiversidade: Unidades de Conservação”. Pela justificativa dos 
professores, esses temas são de grande relevância e de difícil entendimento para 
a maioria dos alunos. Cada material foi pensado para ser utilizado em duas ho-
ras/aula (50 minutos cada). Os materiais foram elaborados e aplicados nos dias 
e horários combinados com o professor titular da turma. 

Dessa forma, foi proposta a elaboração de materiais didáticos contendo ativi-
dades diversificados a respeito dos temas sugeridos pelos professores e que es-
tão de acordo com o PCN e o Currículo do Estado de São Paulo. Assim, para a 
elaboração dos materiais didáticos houve uma aproximação com a perspectiva 
da Mediação Dialética proposta por Oliveira et al. (2007).

Todos os materiais foram compostos por 4 etapas (OLIVEIRA et al., 2007) 
sendo: 1) Resgatando e registrando, 2) Problematizando, 3) Sistematizando e 4) 
Produzindo. Envolviam o resgate do conhecimento prévio do aluno em relação 
ao tema específico, a apresentação da teoria e resolução de problemas por meio 
de apresentações utilizando slides em PowerPoint, bem como vídeos e documen-
tários disponíveis na internet. Após, a sistematização do conhecimento era reali-
zada por meio da leitura coletiva de artigos de revistas ou jornais de ampla circu-
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lação, bem como pela montagem de esquemas em E.V.A. Ao final os alunos eram 
convidados a produzir materiais como textos, desenhos, poesias e esquemas so-
bre os temas trabalhados. Esses materiais foram elaborados, analisados pela 
equipe, levados à escola para explicação aos professores responsáveis e, poste-
riormente, aplicados em sala de aula. 

Deve-se salientar que o trabalho desenvolvido parte do princípio da utilização 
de metodologias diversas para a facilitação da aprendizagem, como sugerido por 
Laburú et al. (2003), e, portanto, parte do princípio do Pluralismo Metodológico. 

RESuLTADOS E DiSCuSSÃO

Análise Documental

Na Tabela 1 pode-se observar as Unidades de Registro (UR) presentes nos 
Currículos das diferentes disciplinas: Ciências, Geografia e História.

No Currículo de Ciências observou-se a grande disparidade nas unidades de 
registros, entre as séries analisadas, verificando-se a predominância dos temas 
no 6° ano, que apresenta 22 citações das UR. No total foram encontradas 71 URs. 
Na Introdução do documento de Ciências estão presentes 50% das citações das 
UR de todo o documento. 

No Currículo de Geografia, com total de 45 UR, a predominância se dá no  
8° ano, especialmente a UR Ambient, com 11 citações. Porém, observou-se que 
diferentemente do Currículo de Ciências, as palavras utilizadas como UR tem sig-
nificados diversos, diferentes daqueles de interesse do presente projeto, tal como 
o exemplo a seguir, em que a palavra “natureza” é utilizada com sentido diferente 
daquele pretendido, como por exemplo: “quando a imagem de Nelson Mandela 
pode ser mais familiar para nós que o rosto de nosso vizinho de porta, alguma 
coisa mudou na natureza da experiência cotidiana”. 

Tabela 1  Número de vezes que as Unidades de registro (Ur) são citadas em cada docu-
mento analisado.

uR
introdução 6° ano 7° ano 8° ano 9° ano

C G H C G H C G H C G H C G H

MA 3 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - -

EA - - - - - - - - - - - - - - -

(continua)
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uR
introdução 6° ano 7° ano 8° ano 9° ano

C G H C G H C G H C G H C G H

AMB 13 7 3 21 - - 6 3 - 2 11 - 3 1 -

Nat 17 16 - - 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4

total 33 23 3 22 4 2 8 4 1 4 12 2 4 2 4

Unidades de registro (Ur): Meio Ambiente (MA), Educação Ambiental (EA), Ambient (AMB) e Natureza (NAt); 
C = Ciências; g = geografia e h = história. Fonte: Dados deste trabalho.

No Currículo de História foram localizadas apenas 12 UR, sendo que a UR na-
tureza foi encontrada 9 vezes, porém, em nenhuma delas ocorreu a representa-
ção do conteúdo de tema ambiental que estava sendo analisado. A UR Ambient 
foi encontrada 3 vezes, sendo que apenas em um deles estava representando o 
conteúdo de tema ambiental analisado. 

Assim, observou-se que no Currículo Formal do Estado de São Paulo, há pre-
valência da temática ambiental na disciplina de Ciências, seguida por Geografia e 
que em decorrência, serão os professores dessas áreas também os mais solicita-
dos à trabalhar dentro da escola com essa temática, que tem característica intrín-
seca de interdisciplinaridade. Além disso, observou-se que a UR Educação Am-
biental não foi apresentada em nenhum dos documentos analisados.

quESTiONáRiO DESTiNADO AOS PROFESSORES

Participaram sete professores desta fase do projeto. Em geral, observou-se 
pelas respostas que a maioria deles percebeu uma mudança na estrutura curri-
cular quando da alteração para a Escola Ensino Integral. 

A maior parte dos professores (exceto 1) diz que houve alterações no Currícu-
lo, sendo que quatro deles identificaram essas alterações pela presença de práti-
cas experimentais, grupos de estudo, projetos de vida, eletivas, orientações de 
estudos, grupo juvenil e tutoriais. Além disso, em relação à estrutura administra-
tiva, cinco professores apontaram mudanças tais como na gestão de secretaria, 
de professores, de serviços gerais, bem como flexibilização dos espaços escolares 
e possibilidades de saídas de campo. 

Em relação às temáticas ambientais e sua inserção nas disciplinas verifi- 
cou-se que todos os professores identificaram temas referentes ao assunto, sen-
do que um deles avalia positivamente a inserção desses conteúdos em sua disci-
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plina. Os temas recorrentes foram sustentabilidade, reciclagem, consumo e des-
perdício, sendo também citados temas como, alterações das paisagens, ciclo 
hidrológico e recursos renováveis. 

Em relação às Disciplinas Eletivas, verificou-se que muitas delas possuem ca-
racterísticas e conceitos de Educação Ambiental. Observou-se pelas respostas 
que os professores identificaram que ao desenvolver as disciplinas eletivas tam-
bém poderiam envolver nos conteúdos, as habilidades e temas relevantes, sendo 
que um deles apontou que foi uma forma mais interessante para aprendizagem 
dos alunos. Analisando a resposta de outro professor, verificou-se que, pelo fato 
das disciplinas eletivas serem parte da nova estruturação escolar, existe um pro-
cesso de aprendizagem entre os próprios professores. 

Ainda sobre as Disciplinas Eletivas, dois professores analisaram que a possi-
bilidade de desenvolver as eletivas em relação à interdisciplinaridade é positiva, 
citando que “a interdisciplinaridade enriquece a aula e o professor não trabalha 
sozinho”. Os demais professores apenas citaram que há interdisciplinaridade nas 
eletivas por trabalhar com duas disciplinas. O conceito de interdisciplinaridade 
presente nessas disciplinas perfaz um excelente caminho para a inserção da Edu-
cação Ambiental nesta escola. 

Ao finalizarem o questionário os professores ainda citam que parcerias, como 
a desenvolvida neste projeto, possibilitam novas oportunidades de aprendiza-
gem, sugerem uma abrangência para outras disciplinas e auxílio para trabalhar 
com material do laboratório.

ELABORAÇÃO DE mATERiAiS DiDáTiCOS

Neste item estão apresentados os materiais didáticos elaborados, seguindo as 
etapas propostas por Oliveira et al. (2007) em uma aproximação bastante inicial 
com a mediação dialética. 

Poluição

• Objetivos: Objetivou-se nesta aula a compreensão sobre o contexto atual 
dos tipos de poluição, de modo a identificar seus causadores/emissores e 
também seus efeitos para a saúde do ser humano e ambiental e conhecer 
as ações de combate aos tipos de poluição.
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• De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais 
(BRASIL, 1998), o assunto poluição está inserido no 4° ciclo do eixo “Vida 
e ambiente”. Investigação de alterações de determinados ambientes como 
resultado da emissão de substâncias, partículas outros materiais produzi-
dos por agentes poluidores, compreendendo os processos de dispersão de 
poluentes no planeta e aspectos ligados à cultura e à economia para valo-
rizar medidas de saneamento e de controle de poluição. No Currículo do 
Estado de São Paulo Ciências da Natureza e suas tecnologias do Ensino 
Fundamental (SÃO PAULO, 2010a), o assunto poluição está inserido no 
eixo temático “Ser humano e Saúde” devendo ser abordado no 3º bimestre 
do 6° ano. Identificando e caracterizando os principais poluentes quími-
cos do ar, das aguas e do solo, destacando seus efeitos sobre a saúde indi-
vidual e coletiva, identificando características da agricultura convencional 
e da orgânica, ressaltando as vantagens e desvantagens de cada uma des-
sas modalidades, identificando e caracterizando medidas que reduzem 
poluição ambiental do ar, das águas e do solo.

• Etapas: 1° Etapa “Resgatando e registrando”: Nesta etapa foi resgatado o 
conhecimento imediato dos alunos sobre o tema proposto, como: O que é 
poluição? Existe poluição de fontes naturais? Quais são os tipos de polui-
ção? Quais as principais fontes de poluição?; 2° Etapa “Problematizando”: 
Foi explicado o assunto proposto mais profundamente com fundamentos 
teóricos como: o que é poluição, as fontes de emissão, os tipos de poluição, 
principais consequências causada pela poluição para o ambiente e para 
saúde humana, a partir do que foi apresentado incialmente pelos alunos, e 
em seguida foi passado vídeos do assunto: Vídeo intitulado “Poluição – 
suas consequências” mostra as principais consequências causadas pela 
poluição ao redor do mundo, trazendo a importância de preservar o meio 
ambiente (https://www.youtube.com/watch?v=bFOyyICUJTY); Vídeo que 
tem como título “Poluição” e traz uma mensagem para refletir sobre as 
ações humanas voltadas para a poluição (https://www.youtube.com/
watch?v=JupeUd1b-0U); 3° Etapa “Sistematizando”: A turma foi dividida 
em 4 grupos, onde cada grupo recebeu um texto diferente com cada tipo 
de poluição (ar, solo, agua) e um grupo com as medidas de prevenção para 
leitura e interpretação do mesmo; 4° Etapa “Produzindo”: Nesta etapa os 
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grupos receberam uma cartolina e revistas para a confecção de um cartaz 
de acordo com a reportagem recebida pelo grupo (Figuras 1 e 2).

Figura 1 Alunos na confecção do cartaz. Figura 2 Cartaz confeccionado pelos alunos.

Doenças de veiculação hídrica

• Objetivos: Possibilitar a compreensão do contexto sobre as doenças de 
veiculação hídrica, de modo a identificar seus principais efeitos sobre a 
saúde humana e ambiental, entender e conhecer o ciclo de vida de alguns 
vetores e as principais medidas profiláticas. 

• De acordo com o Currículo do Estado de São Paulo Ciências da Natureza e 
suas tecnologias do Ensino Fundamental (SÃO PAULO, 2010a), o tema está 
presente no ensino sobre doenças transmitidas pela água no 7º ano, no 
eixo temático Ser Humano e Saúde com a intenção de os alunos desenvol-
verem habilidades como: reconhecer a importância do saneamento públi-
co (tratamento de água e esgoto) e sua relação com a prevenção e promo-
ção da saúde e identificar as doenças humanas transmitidas por água 
contaminada e as formas de preveni-las.

• Etapas: 1° Etapa “Resgatando e registrando”: Primeiramente foram verifi-
cados os conhecimentos prévios dos alunos, perguntando se eles sabiam a 
importância da água para os seres vivos? Se ela pode ser prejudicial em 
alguma situação? O que é água poluída? O que é água contaminada? O que 
acontece com a ingestão de água contaminada? Deixando-os se manifesta-
rem, contando suas experiências; 2° Etapa “Problematizando”: Foi apre-
sentado à turma slides das principais doenças veiculadas pela água em 
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especifico sobre: Giardíase, Cólera, Amebíase, Esquistossomose e Dengue, 
apresentando assim suas principais vias/forma de contagio de cada doen-
ça, os principais sintomas apresentados pelo paciente infectado e as medi-
das de profilaxia de cada de cada doença; 3º Etapa “Sistematizando”: Foi 
exibido um vídeo informativo (https://www.youtube.com/watch?v=pGGVI 
-qH8rE) intitulado “Agua – as doenças causadas pela contaminação”, que 
tratava das doenças de veiculação hídrica, apresentando seus vetores, as 
formas de contaminação e os sintomas apresentados pelo paciente. Após, 
uma nova discussão ocorreu; 4º etapa “Produzindo”: Foi feito uma ativida-
de prática onde a sala foi dividida em 4 grupos (A, B, C e D), onde cada 
grupo recebeu um quadro em E.V.A. para montagem do ciclo de vida cor-
respondente a uma doença especifica de veiculação hídrica: Esquistosso-
mose, Cólera, Dengue e Amebíase. Cada grupo recebeu seu quadro, junto 
com peças impressas que poderiam corresponder ou não ao ciclo da res-
pectiva doença. Também foram entregues peças com informações sobre as 
medidas profiláticas sobre cada doença, e que poderia ser uma informa-
ção verdadeira ou falsa. Assim, os alunos tiveram que discutir sobre as 
peças componentes de cada doença e as medidas profiláticas para elabo-
rar o quadro final (Figuras 3 a 6).

Figura 3 Ciclo de vida cólera. Figura 4 Ciclo de vida Amebíase. 
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Figura 5 Ciclo de vida Esquistossomose. Figura 6 Ciclo de vida Dengue.

água Virtual – Pegada hídrica

• Objetivo: A atividade possibilita um contato com o tema “Água virtual”, que 
é bastante atual e pouco conhecido, alertando sobre o uso e importância 
da água na produção dos eletrodomésticos, alimentos, entre outros pro-
dutos de consumo humano.

• De acordo com o Currículo do Estado de São Paulo Ciências Humanas e 
suas Tecnologias do Ensino Fundamental (SÃO PAULO, 2010a), o tema 
está presente no ensino sobre Água no 6ºano, nos eixos temáticos Vida e 
Ambiente e Ciência e tecnologia com a intenção de os alunos desenvolve-
rem habilidades como: reconhecer e valorizar ações que promovam o uso 
racional da água, Reconhecer aspectos relevantes no uso e na preservação 
da água, como a manutenção da vida e a produção de alimentos.

• Etapas: 1° etapa “Resgatando e registrando”: Utilizou-se os objetos dispo-
níveis em sala de aula, como apagador, estojo, giz e eletrodoméstico dis-
ponível como o celular e o som. E questionou-se os alunos se eles sabiam 
a quantificação do volume de água necessário para a produção daquele 
produto. Foi questionado o conhecimento prévio do aluno sobre os temas 
«Água Virtual» e «Pegada hídrica”; 2°Etapa “Problematizando”: Expli- 
cou-se aos alunos os temas propostos “Água Virtual” e “Pegada hídrica”, 
apresentando dados com a quantificação do volume de água necessário 
para a produção dos produtos. Sendo utilizado para essa a apresentação 
multimídia com apresentação de slides, em Power Point; 3° Fase “Sistema-
tizando”: Foi apresentado aos alunos um vídeo intitulado “ Conceito de 
água virtual”, onde relatava a quantificação de água em alguns produtos e 
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também apresentava os rumos que “Água virtual” irá tomar no futuro por 
conta do crescimento da população e seu exagerado consumo, acessado 
neste link: https://www.youtube.com/watch?v=wA2WUncZgyc. Após, uma 
nova discussão ocorreu; 4° Fase “Produzindo”: Nesta etapa foi apresenta-
do para cada aluno um questionário sobre “ Pegada ecológica”, encontrado 
na revista Veja, edição de 19 de novembro, ano de 2014, então foi calcula-
do a pegada ecológica de cada aluno e ao final discutido os resultados, pois 
a média da sala foi de 47,5 pontos, que é considerado “Situação grave” de 
acordo com o questionário (Figura 7).

Figura 7 Formulário da Pegada ecológica (Revista Veja).

Biodiversidade – unidades de conservação

• Objetivo: Possibilitar aos alunos a compreensão do conceito de Unidade 
de Conservação, entender as medidas existentes para criação desses am-
bientes especialmente protegidos e a importância das Unidades de Con-
servação na preservação da biodiversidade. 

• De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o 
ensino sobre a biodiversidade será desenvolvido no 3º ciclo, desenvolven-
do: “Coleta, organização, interpretação e divulgação de informações sobre 
transformações nos ambientes provocados pela ação humana e medidas 
de proteção e recuperação, particularmente da região em que vivem e em 
outras regiões brasileiras, valorizando medidas de proteção ao meio am-
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biente”. Segundo o Currículo do Estado de São Paulo Ciências Humanas e 
suas Tecnologias do Ensino Fundamental (SÃO PAULO, 2010b), o tema 
está presente no ensino de biodiversidade no 7º ano com a intenção de os 
alunos desenvolverem habilidades como: reconhecer as generalidades e 
singularidades que caracterizam os biomas brasileiros. Considerando os 
impactos oriundos das diferentes formas de intervenção humana e levan-
do em consideração o diacronismo dos eventos, identificar os processos 
de formação das instituições sociais e políticas que regulamentam o patri-
mônio ambiental brasileiro. Composição do material: Atividade comple-
mentar que deve ser utilizada pelo professor a partir do conteúdo aborda-
do em sala de aula. 

• Etapas: 1º etapa: Foi apresentado aos alunos o Mapa de Unidades de Con-
servação Federais, questionando-os sobre o que veem. Sendo proposto 
aos alunos que leiam os itens da legenda e tentem explicá-los – Floresta 
Nacional, Reserva Extrativista, RPPN etc, anotando no caderno suas expli-
cações; material para aula prática (mapas da cidade de Ilha Solteira, folhas 
para o desenho do perfil da vegetação e para anotações das espécies pre-
sentes na área delimitada e saída de campo); 2º etapa: Questionou-se a 
turma sobre o que são Unidades de Conservação (UCs). Sendo perguntado 
para que servem, onde ficam, por que tem esta localização e qual sua im-
portância. Questionou-se a classe sobre o porquê da existência de UCs: Por 
que é importante proteger essas áreas?; O que pode ser feito para que se-
jam conservadas?; 3º etapa: Utilizando de uma apresentação de slides, em 
Power Point, repetiu-se a atividade com o mapa de Unidades de Conserva-
ção, para verificar o que mudou dos conceitos antes da discussão sobre o 
assunto, sendo discutido o assunto novamente, só que de forma mais 
aprofundada; 4º etapa: Foi proposto aos alunos uma visita a Área de Lazer, 
denominado de Parque da Mantiqueira e localizado na cidade de Ilha Sol-
teira (SP), onde puderam observar o equilíbrio climático, temperatura 
mais agradável, qualidade do ar e que, além disso, é uma área onde se 
pode ter lazer. Também puderam observar de maneira indireta a impor-
tância das UCs e de sua preservação. Foi trabalhado também os perfis de 
vegetação com os alunos, onde foram divididos em grupos, sendo que cada 
grupo delimitou uma área de um metro quadrado, marcado com um bar-
bante. Em seguida, procuraram nessa área a maior quantidade possível de 
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espécies diferentes de seres vivos (animais, plantas, fungos). A equipe re-
gistrou sua observação, anotando suas características, fazendo uma con-
tagem de animais, plantas, fungos e outros seres vivos e desenhando o 
perfil da vegetação (Figuras 8 e 9).

Figura 8 Explicação da atividade.  Figura 9 realizando a atividade proposta.

Resíduos sólidos e ciclo de vida do produto

• Objetivo: Possibilitar aos alunos o conhecimento sobre o processo de pro-
dução de um produto, sua utilização de forma sustentável e consciente, e 
os resíduos gerados por estes. 

• De acordo com o Currículo do Estado de São Paulo Ciências da Natureza e 
suas tecnologias do Ensino Fundamental (SÃO PAULO, 2010a), o tema está 
presente no ensino de resíduos sólidos no 6º ano, no eixo temático Ser 
Humano e Saúde com a intenção de os alunos desenvolverem habilidades 
como: Identificar e caracterizar os principais métodos de coleta e de des-
tinação do lixo, identificar e argumentar sobre as vantagens e desvanta-
gens dos principais métodos de coleta e de destinação de lixo, tendo como 
parâmetro a preservação ambiental e a saúde coletiva, Identificar as con-
dições que facilitam (ou dificultam) o processo da reciclagem do lixo, bem 
como as vantagens ambientais do reaproveitamento dos materiais nele 
presentes. 

• Etapas: 1ª etapa: Foi feito um resgate sobre os conhecimentos pré adqui-
ridos em outras aulas sobre resíduos sólidos, recordando uma saída a 
campo que os alunos realizaram ao aterro sanitário do município; 2ª eta-
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pa: Utilizando de uma apresentação de slides, em power point mostrou-se 
aos estudantes os pontos importantes do ciclo de vida dos produtos, utili-
zando uma sequência de imagens, apontando fases como processamento 
da matéria prima, produção do produto, distribuição (transporte), venda, 
consumo, descarte e reciclagem; 3ª etapa: Nesta etapa a turma foi dividi-
da em 6 grupos, onde cada grupo recebeu uma cartolina com uma frase 
sobre os resíduos gerados através de determinada atividade (Figura 10  
e 11); 4ª etapa: Nesta etapa os grupos fizeram desenhos e interpretações 
de frases problemas (atividade modificada de SUDAN et al, 2007), solici-
tando ideias como “O que você faria?”. As frases foram: 1) Você quer esti-
mular seu colega a comprar produtos com menos embalagens; 2) Você 
quer estimular sua família a utilizar menos sacolas plásticas nas compras 
de supermercado; 3) Você quer estimular alguém que acabou de jogar lixo 
na rua a reconsiderar esta prática; 4) Você quer estimular o/a nutricionis-
ta da escola a aproveitar partes de alimentos normalmente descartadas; 
5) Você quer estimular um amigo/a a reduzir a quantidade de roupas e 
calçados que compra semanalmente e a doar o que não usa mais; 6) Você 
quer estimular um pai ou mãe a aceitar a proposta de confecção de cader-
nos com papéis reaproveitados; 7) Você quer estimular a direção da esco-
la a racionalizar o consumo de papel; 8) Você quer estimular sua família a 
realizar a separação dos resíduos recicláveis para a coleta seletiva. 

Figura 10 Alunos na confecção de cartaz. Figura 11 Cartaz Confeccionado pelos alunos. 

Esperava-se que no documento de Ciências da Natureza houvesse uma maior 
predominância dos termos ambientais que foram pesquisados, já que como 
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apontam diversos estudos ainda existe uma confusão entre o que seria EA e Eco-
logia. Além disso, também foi apontado por Trabjer; Mendonça (2006), que a 
maior parte dos professores responsáveis por essas temáticas na escola, são os 
professores de Ciências. Nesse sentido, Dias (1998 apud ALMEIDA, 2007) defen-
de que o enfoque interdisciplinar da EA, numa articulação entre os sistemas so-
ciais e naturais, obriga que os assuntos não fiquem confinados a uma dimensão 
estritamente ecológica. Considera que esta sobreposição se verificou numa fase 
inicial da implementação desta área educativa, em que se ligava a EA à conserva-
ção da natureza, que deveria ter sido superada, mas que ainda é uma visão pre-
dominante nos sistemas de ensino.

Verificou-se uma prevalência das Unidades de Registro analisadas no 6° ano, 
o que caracteriza um contra censo ao proposto pelas Legislações vigentes, a sa-
ber: Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), Política Estadual 
de Educação Ambiental – SP (SÃO PAULO, 2007) e Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para Educação Ambiental (BRASIL, 2012). Nesses documentos é apontado 
que a EA deve ser realizada em todos os níveis de ensino.

A questão da Interdisciplinaridade também permeia questões de implemen-
tação da EA na escola. Assim, como um princípio da EA é a interdisciplinaridade 
(BRASIL, 1999; SÃO PAULO, 2007; BRASIL, 2012) a questão do entendimento do 
conceito Interdisciplinaridade e da ampliação de seu significado é de extrema 
importância, bem como de sua efetiva inserção no ambiente de ensino. Nas res-
postas dos professores a interdisciplinaridade foi citada, porém de forma ainda 
insipiente, já que a proximidade com a prática interdisciplinar é recente para a 
maioria deles. Na elaboração dos materiais didáticos, além da participação efeti-
va do aluno em sala de aula, buscou-se materiais para conduzir também as dis-
cussões de forma interdisciplinar.

Considerando então que a inserção da EA no ambiente escolar deve se dar de 
maneira transversal e interdisciplinar, com toda prática educativa impregnada 
com conteúdos sobre meio ambiente a fim de se criar “uma visão global e abran-
gente da questão ambiental, visualizando os aspectos físicos e histórico-sociais 
[...]” (BRASIL, 1997), verifica-se a importância da formação inicial e continuada 
dos professores.

De acordo com as Diretrizes do Programa Ensino Integral (São Paulo, 2014), 
a escola pretendida pelo Programa Ensino Integral põe em relevo, para além de 
conteúdos acadêmicos, conteúdos socioculturais e a possibilidade de vivências 
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direcionadas à qualidade de vida, ao exercício da convivência solidária, à leitura 
e interpretação do mundo em sua constante transformação. Este fato pode ser 
percebido nas respostas dos professores para as questões iniciais, que avaliam as 
mudanças ocorridas na disciplina que ministram, perceberam uma mudança po-
sitiva na estrutura curricular, ao tempo de aula, aos trabalhos extraclasse, entre 
outros citados pelos professores.

Por fim, a análise documental, bem como dos questionários respondidos pe-
los professores, apontou que existe espaço para o trabalho com Educação Am-
biental em conjunto com o trabalho da disciplina de ciências, em especial no  
6° ano, no qual os conteúdos relacionados ao meio ambiente e natureza são pre-
dominantes. Porém, deve-se ressaltar que os temas ambientais deveriam estar 
presentes em toda a formação do aluno, independente da série cursada. Perce-
beu-se nesta escola de Ensino Integral a possibilidade de desenvolvimentos de 
atividades e projetos enfocando a temática ambiental junto às Disciplinas Eleti-
vas. Além disso, os materiais didáticos elaborados foram aplicados com êxito e 
serão doadas à escola parceira cópias impressas e digitais de todo o conteúdo 
utilizado para a elaboração dos mesmos.
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Resumo: Este artigo apresenta e discute questões afetas a ações de extensão e de pesquisa 
focadas na temática acerca da Técnica Freinet denominada Livro da vida e seus impactos 
para a formação cultural de professores e de crianças. Tais realizações foram empreendidas 
junto ao Núcleo de Ensino da Faculdade de Filosofia e Ciências, Câmpus de Marília, SP. Parti-
mos da essencialidade das reflexões e do cultivo de momentos de expressão oral e também 
do registro como possibilidades promotoras de um amplo desenvolvimento infantil, assim 
como a perspectiva da formação cultural de professores mediante a elaboração do Livro da 
vida. O objetivo central dos trabalhos foi: desenvolver estratégias de formação cultural de 
professores e crianças a partir de constituição e uso da técnica Freinet Livro da vida. Como 
encaminhamentos metodológicos, foram efetivadas reuniões com os professores acerca da 
temática e acompanhamento quinzenal da realização do Livro da vida em duas turmas dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesta oportunidade, apresentamos e discutimos os 
dados oriundos dos trabalhos realizados em uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental e 
os desafios vividos para avanços em práticas e concepções pedagógicas.

Palavras-chave: Educação; anos iniciais do Ensino Fundamental; técnicas Freinet; Livro da 
vida; formação de professores e crianças.

iNTRODuÇÃO

A minha feliz descoberta – mas muito natural e eivada de bom senso – foi, nesta 
fase [quando ele introduzia em suas aulas o trabalho com o texto livre], conven- 
cer-me de que, diga-se o que se disser, a criança era capaz de produzir assim textos 
válidos [...].



| 213

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

O Texto Livre, quase unanimemente recomendado actualmente – embora não 
seja sempre judiosamente praticado – não deixa de consagrar oficialmente esta apti-
dão da criança para pensar e para exprimir e para passar de um estado de menorida-
de mental e afectiva à dignidade de um ser capaz de construir experimentalmente a 
sua personalidade [...]. (FREINET, 1973, p. 26-28)

Nestes excertos de um dos livros de Freinet (1973), encontramos motivação 
científica para alicerçar nossas reflexões neste artigo, que retrata resultados de 
desenvolver estratégias de formação cultural de professores e crianças a partir 
de constituição e uso da técnica Freinet denominada Livro da vida; projeto de 
pesquisa e de extensão realizado nos anos de 2013 e 2014, com os objetivos de: 
a) desenvolver estratégias de formação cultural de professores e crianças a partir 
de constituição e uso da técnica Freinet denominada Livro da vida; b) colaborar 
para a formação docente (inicial e em serviço) mediante ressignificações sobre 
entendimentos acerca da importância da expressão oral e do registro e seu valor 
para a formação cultural harmônica de crianças dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental;c) acompanhar turmas desses anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal de uma escola pública de Marília, SP., com orientações teórico-práticas, para 
realização de Técnica Freinet (Livro da vida) mediante problematização da práti-
ca do registro e do trabalho com a linguagem oral e a escrita. 

Com esses objetivos, em 2013, os momentos de estudos coletivos realizados 
com as professoras revelaram a brincadeira de faz de conta cedendo lugar a tare-
fas diversas, normalmente envolvendo rudimentos da escrita, leitura e matemá-
tica. Essas ocasiões demonstraram a necessidade desses profissionais docentes 
transgredir as obviedades, para pensar em estratégias pedagógicas a partir de 
novos significados para o faz de conta, para a literatura infantil, para expressão 
oral e para o registro em suas práticas educativas, o que envolve, pois, trabalhos 
de formação em serviço, possíveis a partir de ações de pesquisa e de extensão 
universitária. 

Compactuamos, assim, em nossas atividades de extensão, acerca da exigência 
de exercício crítico e permanente sobre nossas compreensões de criança, de edu-
cação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, como possibilidade de 
revisões continuadas e intencionais sobre atividades capazes de provocar apren-
dizagens de qualidades humanas motoras do desenvolvimento cultural integral 
da pessoa, desde seu nascimento. Em especial, este texto propõe-se à discussão 

LIVRO DA VIDA NA ESCOLA
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da prática e do cultivo de momentos de expressão oral e também do registro 
como possibilidades promotoras de um amplo desenvolvimento infantil, assim 
como a perspectiva da formação cultural de professores por meio da aprendiza-
gem e do cultivo do registro mediante a elaboração do Livro da vida.

Em retrospectiva histórica, é possível localizar nos anos de 1920-1930 o tra-
balho docente de um professor apreensivo com o processo de aprendizagem das 
crianças, chamado Freinet (1973). Em seus estudos e práticas, esse educador 
percebeu que as crianças são pessoas a serem respeitadas e sujeitos das suas 
experiências em vários espaços sociais. Suas proposições vão de encontro à ideia 
comum da criança como receptáculo a ser preenchido e como ser passivo nas 
propostas educacionais. Para ele, esse tipo de tratamento da criança está desti-
nado ao fracasso (FREINET, 1973). 

A preocupação desse educador com o ensino em escolas dedicadas à infância, 
assim como seus estudos e reflexões permanentes fundamentaram a ideia de 
propor técnicas motivadoras da expressão, atividade, experimentação, atitudes 
cooperativas, curiosas e investigativas da criança, por meio da escrita, da leitura, 
de estudos, assim como de desenhos, por exemplo. 

Essas propostas de ensino e de aprendizagem foram denominadas de Técnicas 
Freinet (1973), das quais destacamos as rodas de conversa, a imprensa, a aula 
passeio, produção do texto livre, correção coletiva, o fichário de consulta, o jornal 
da turma, o Livro da vida, o jornal de parede e a correspondência entre turmas de 
crianças. Trata-se de experiências motivadoras da atividade da criança,essenciais 
ao processo de aprendizagem e de desenvolvimento humano, justificando as ex-
pressões e as comunicações escritas de meninos e meninas. Por meio delas, as 
crianças escrevem, elaboram ideias, recordam acontecimentos, noticiam, se comu-
nicam. Desde cedo, sentem-se autoras de textos, produtoras de cultura, por meio 
de seus desenhos, correspondências, textos, passeios, pinturas, brincadeiras. 

Especialmente, nos trabalhos de pesquisa e de extensão focamos nossas ações 
no Livro da vida: técnica pensada como possibilidade de organização de uma es-
pécie de diário da turma de crianças, mediante registros da livre expressão (tex-
to, desenho e pintura). Nele, as crianças expõem seus diferentes modos de ver as 
experiências educativas e as suas vivências dentro e fora da escola. Esse processo 
acontece, em especial, em momentos de rodas de conversa, realizadas ao final de 
cada dia, nos ambientes educativos. 
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Essa perspectiva de trabalho revela a necessidade de reflexão continuada com 
professores atuantes e em formação inicial, nesse caso os graduandos do Curso 
de Pedagogia, sobre atividades essenciais às aprendizagens imprescindíveis para 
a formação harmônica e integral da criança, dentre as quais o Livro da vida. 

O estudo ora apresentado buscou, pois,a constituição de elos mediadores 
entre a teoria refletida por nós, alunos e pesquisadoras oriundos da Univer-
sidade, e a prática pedagógica nas escolas, para fortalecimento de possíveis e 
necessárias articulações entre a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

No trabalho pedagógico intencional e mediado, o professor pode assumir-se 
como sujeito essencial na organização do espaço, do tempo e dos materiais na 
escola, contemplando o tempo da criança e o espaço como historicamente forma-
do a partir das experiências ali vivenciadas. Esse profissional, como mediador e 
criador de mediações, vivencia o papel de enriquecedor da atividade da criança,ao 
se tornar protagonista de sua prática pedagógica. 

Daí a necessidade de previsão, organização e avaliação de situações propícias 
ao envolvimento da criança em atividades capazes de motivação do uso de capa-
cidades tipicamente humanas em experiências inicialmente desenvolvidas cole-
tivamente, com a colaboração de outras pessoas. 

Com fundamentação nessas ideias iniciais, com implicações decisivas para 
ações pedagógicas intencionalmente voltadas à formação de um novo homem/
criança, numa nova escola, mediante um bom ensino (VIGOTSKII; LURIA; LEON-
TIEV, 1988), a proposta de extensão foi realizada, assim, para concretização de 
momentos propícios para a expressão oral e para o registro por meio da escrita  
e de outras formas de linguagem, com foco nas Técnicas Freinet para repensar o 
trabalho pedagógico na escola-parceria do estudo aqui discutido.

Essas palavras introdutórias são pano de fundo para as reflexões propostas 
nas páginas seguintes. Na sequência, tecemos considerações sobre os percursos 
e ações realizados no trabalho de extensão e de pesquisa na escola parceira. Pos-
terior a essas considerações, são destacados resultados dos trabalhos empreen-
didos, desvelando o diálogo possível entre Universidade e Escola, com base nas 
ações de extensão e de pesquisa focados no Livro da vida. Por fim, apresentamos 
as considerações finais deste artigo e as referências bibliográficas.

LIVRO DA VIDA NA ESCOLA
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AÇÕES REALiZADAS: DETALHAmENTOS DOS PERCuRSOS  

DA EXTENSÃO uNiVERSiTáRiA

Em 2013, surgiu a oportunidade de ações focadas em Técnicas Freinet, com 
especial atenção ao Livro da vida. No ano de 2014, para continuidade e ampliação 
das atividades iniciadas em 2013, propusemos a continuidade da formação ini-
cial e continuada de professores e à ação das crianças por meio de estudos e 
práticas com foco no registro e seu papel efetivo e único na formação do humano 
na infância, particularmente no que se refere à constituição da capacidade de 
representação humana, essencial a outras aprendizagens dentre as quais a ativi-
dade de escrita.

Há várias formas de registro, textos escritos e não-verbais, como é o caso dos 
desenhos, das imagens. Seu papel tem relevância para a formação das crianças, 
pois ao mesmo tempo podem objetivar suas ideias, as construindo e ressignifi-
cando, são importantes formas de expressão, representação e comunicação (LO-
PES, 2009).Conforme afirma Lopes (2009), o registro sobre a prática, não se con-
figura como mera escrita sobre ela, mas serve para relatar, narrar, descrever, 
refletir, planejar e avaliar. Assim como deve ser o professor na sua prática docen-
te, a criança também é produtora de registros, construtora de cultura e história. 

Com essa defesa, nesses dois anos realizamos as seguintes ações: 

• Leituras, estudos e discussões realizadas pela coordenadora, colaborado-
ras e bolsistas acerca de bibliografia voltada à questão sobre a linguagem 
oral e escrita e,também, acerca do registro na educação e no desenvolvi-
mento humano, bem como sobre os impactos de aprendizagens possíveis, 
para adultos e crianças, nos espaços escolares; 

• Acompanhamento e motivação de ações pedagógicas envolvendo a reali-
zação do Livro da vida em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

• Discussões teóricas com as professoras envolvidas.

Esses trabalhos foram realizados numa escola pública de Marília – SP. para 
fortalecimento das ideias defendidas na proposta, com finalidade de articula-
ção das ações de extensão pretendidas. Em consulta prévia à escola parceira, 
foram apresentadas explicações acerca da temática, participantes, objetivos, 
metodologia, cronograma de execução e também benefícios e riscos derivados 
da investigação. 



| 217

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

Com base nas discussões oriundas desse encontro, a pesquisa e as ações de 
extensão envolveram professoras dedicadas ao trabalho pedagógico com crian-
ças de seis e sete anos de idade. 

A escola parceira localiza-se na região sul da cidade de Marília (SP). Essa es-
colha envolve atuais desafios e necessidades de articulações entre os trabalhos 
realizados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental público do município, 
numa região do município notadamente carente economicamente, justificando, 
sobretudo, a elaboração e a aquisição de materiais para confecção do Livro da 
vida, para a pretensa articulação de conhecimentos e práticas no cotidiano dessa 
instituição. 

A sociedade capitalista-urbana-industrial atual apresenta cada vez mais cedo 
exigências diversas às crianças. Uma delas relaciona-se ao aprendizado de habi-
lidades específicas na infância, tal como a escrita e a leitura, sem que sejam dadas 
à criança tempo, espaço e atividades significativas para que essas habilidades 
sejam apropriadas de maneira positiva e harmônica, garantindo a concretização 
de direitos fundamentais da infância (CAMPOS; ROSEMBERG, 1995, 2010). Nes-
se contexto, a brincadeira, o registro e outras formas de linguagem parecem as-
sumir lugares secundarizados e, às vezes, terceirizados.

Esse lugar ocupado pelas atividades comunicativas na rotina de crianças dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental inspirou questões orientadoras da nossa 
proposta de pesquisa e de extensão: As diferentes formas de registro, tais como 
a escrita, o desenho e a fotografia, podem se tornar elementos de atividades hu-
manizadoras de adultos e de crianças? 

As ações de pesquisa e de extensão abarcaram diferentes encaminhamentos 
relativos à produção e às análises de dados sobre concepções e práticas de regis-
tro em turmas de crianças de seis e de sete anos matriculadas numa Escola de 
Ensino Fundamental, considerando suas implicações para a atividade da criança 
e do professor e para aprendizagens possíveis na infância. Nesse trabalho, busca-
mos indícios acerca das decorrências desses aprendizados para a apropriação de 
outras atividades essenciais à formação humana, tal como o estudo, que envolve, 
por exemplo, a aprendizagem e o domínio paulatino da leitura e da escrita. 

Com base em análises qualitativas dos trabalhos desenvolvidos em 2013 e em 
2014, as reflexões empreendidas tiveram a intenção de evidenciar de forma crí-
tica o papel do registro no desenvolvimento humano, suas influências posterio-
res e apontamento de diretrizes para uma prática educativa que possibilite 
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aprendizagens que possam reorientar uma formação cultural plena de adultos e 
crianças, em processos de formação inicial e continuada de professores. 

RESuLTADOS E PERSPECTiVAS DE TRABALHO NA ESCOLA

O projeto realizado em duas turmas do Ensino Fundamental deu continuida-
de aos trabalhos realizados em 2013. As ações de intervenção embasaram-se em 
estudos HECs (Horários de Estudos Coletivos) com as professoras das turmas e 
acompanhamento de trabalhos com Técnicas Freinet, em especial a elaboração 
do Livro da vida. Para efetivação dessas ações, houve formação da graduanda en-
volvida nos trabalhos ora apresentados e discutidos. 

Mediante o projeto, foi possível discutir e efetivar ações educativas focadas na 
livre expressão e no trabalho cooperativo como possibilidades promotoras de 
um amplo desenvolvimento infantil e com oportunidade de formação docente. 
Isso aconteceu com a perspectiva de repensarmos a criação de um entorno moti-
vador da necessidade de expressão e do trabalho cooperativo na infância, com 
escolhas criteriosas de atividades que potencializem o surgimento e o cultivo 
dessas necessidades. 

Em virtude dos limites desta exposição, nesta oportunidade, destacamos o 
acompanhamento das propostas educativas efetivado e registrado em situações 
da prática pedagógica numa turma de crianças de sete anos, denominada de Tur-
ma A, sob a mediação da Professora A. Vale destacar que essa turma efetivou, do 
início ao fim, os registros no Livro da vida, diferentemente da outra turma que 
alegou falta de tempo.

Os registros estão destacados como Situação 1 com numeração crescente e 
considerando sequência temporal dos acontecimentos, além dos dados seguin-
tes. Professora A e Turma A. Vejamos duas situações: 

Hoje, as crianças têm a Provinha Brasil e essa realização modifica a rotina do 
grupo. Ao chegar à sala, a turma está confeccionando dobraduras para a capa do  
Livro da vida, e já havia escolhido qual seria o título do livro. A professora relata que 
a opção foi realizada juntamente com a turma por meio de desenhos individuais, e, 
após, houve uma votação na sala para a escolha do Titulo: O livro dos tesouros. 

Com a avaliação a ser realizada, fica inviabilizada a composição do texto no final 
do encontro para o Livro da vida. No entanto, é encantadora a forma como as crian-
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ças se interessam em confeccionar o livro, e o desempenho da professora, que as 
auxilia, passo a passo, na confecção das dobraduras (lembrando que estas, foram 
escolhidas também juntamente com a sala, as crianças optaram por vários modelos, 
como, por exemplo: dobradura da baleia, de caracol, de flor, dentre outras). Todas as 
crianças fazem todos os tipos de dobraduras escolhidos, e, após isso, escolhem quais 
irão ser coladas na capa. (Situação 1, 2014)

Neste dia, as crianças estavam em clima de festa Junina, e utilizaram esse tema 
para comporem o texto que seria redigido no livro. Escolhem as dobraduras de ba-
lão, para realizar a colagem no livro. Por seus risos e conversas, as crianças parecem 
muito empolgadas e todos querem participar. É possível notar que a professora é 
quem redige o texto no livro. É ela também que escolhe a criança a realizar a colagem 
da dobradura do balão. Segundo ela, a criança a fazer isso é aquela que confeccionará 
corretamente tal dobradura.

Como observadora e interventora, sugeri a ela, então, uma possibilidade para 
essa escolha seria uma votação feita pela turma. (Situação 2, 2014)

Essas situações retratam o momento inicial de introdução das crianças, de 
forma natural, no universo da linguagem escrita, denominada por Freinet como 
o Livro da vida. Essa técnica consiste em um livro de registro coletivo e diário dos 
fatos considerados importantes pela turma para serem documentados. Ele é 
“montado com folhas grandes pelas crianças da classe, de forma que elas possam 
juntar mais folhas sempre que quiserem” (SAMPAIO, 1994, p. 211).

É, verdadeiramente, um documento vivo sobre a vida da turma. O registro das 
atividades empreendidas, dos imprevistos, das inquietações, das conquistas, das 
avaliações e da reflexão de cada um dá a ele um caráter singular que possibilita a 
expressão de sentimentos num registro diário e coletivo da organização do tra-
balho educativo.

Como defendemos continuamente, na confecção desse Livro da vida, a criança 
vai compreendendo o crescimento e o desenvolvimento da turma como um todo 
e aprende a importância da documentação como fonte de memória da vida, ao 
mesmo tempo em que vai criando para si a necessidade da escrita, aprendendo a 
respeitar a interpretação do outro, realizando e aprendendo a realizar a produ-
ção coletiva da história da turma, na qual ela é também autora e assim se percebe 
no grupo.

Nesses dois encontros, avaliamos a importância do registro no Livro da vida e 
a participação das crianças como oportunidades significativas para a aprendiza-
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gem da atitude escritora na infância, tendo como exemplo as ações docentes e as 
da bolsista junto ao Núcleo de Ensino da FFC, Unesp, Marília, SP. Conforme apren-
demos com Freinet (1973), os processos de aprendizagem e de desenvolvimento 
humano são oportunizados pela atividade social da pessoa no entorno que a ro-
deia, não se trata de processos determinados biologicamente.

Sampaio (1994, p. 217) amplia essa reflexão ao apontar que, na Pedagogia 
Freinet, o tateio experimental é a principal fonte da aprendizagem, à medida que 
corresponde à necessidade da criança

[...] para manipular, observar, relacionar, emitir hipóteses, verificá-las, aplicar leis e 
códigos, compreender informações cada vez mais complexas. É uma atitude particu-
lar que deve ser desenvolvida pouco a pouco, assim, os conhecimentos vão sendo 
adquiridos pela criança [...]. 

No caso das experiências efetuadas no projeto de pesquisa e de extensão em 
foco neste artigo, os conhecimentos teóricos e práticos socializados na escola 
parceira da proposta tiveram a pretensão de tornar as vivências infantis possi-
bilidades de tateios experimentais ao participarem ativamente das propostas 
pedagógicas. 

Na sequência, ressaltamos outros episódios de elaboração e de aprendizagem 
sobre a confecção do Livro da vida e, no seio dessa possibilidade, o exercício da 
autonomia e da cooperação.

Neste dia, quando chego à sala, professora já havia feito a escritura no Livro da 
vida. Ela propõe que o livro seja feito no início do período das aulas: daí sugere que a 
escrita seja um resumo do que as crianças mais gostaram do dia anterior, uma vez 
que, segundo ela, no início as crianças estão mais calmas.

No entanto, como mediadora dos trabalhos com o Livro da vida, minha proposta 
é que as crianças escrevam no final do período: então, especificamente, neste dia, as 
crianças compõem duas páginas do livro, uma no início e outra no fim da aula. 

Nesta oportunidade, a turma vota que apreciou mais aprender contas de divisão 
e do poema do Menino maluquinho. 

É perceptível, assim, que a professora escolhe, para ilustrar o texto escrito no dia, 
aquelas crianças que ainda não haviam desenhado no livro e que são elas também 
que começaram a registrar o texto coletivo no Livro da vida. (Professora A, Turma A, 
Situação 3, 2014)
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Neste dia, o que mais encanta as crianças é a leitura do livro: A dor de dente de 
Tito. De acordo, com o livro, trabalham, também, salada de sílabas e contas matemá-
ticas. A professora escolhe uma criança que ainda não havia escrito no Livro da vida, 
para redigir o texto do dia. E procede da forma na escolha de outra criança para de-
senhar. As crianças parecem apreciar a proposta de fazer as contas de matemática. 

Mais adiante neste dia, a professora, mesmo diante das argumentações feitas 
pela bolsista, insiste na composição da página do Livro da vida, após as propostas 
iniciais que faz. (Professora A, Turma A, Situação 4, 2014)

A educação das crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental pode 
ser planejada, desenvolvida e avaliada mediante o tateio experimental pela pos-
sibilidade de situar ativamente a criança diante do conhecimento e contemplar o 
caminho que a criança percorre a partir do conhecido em direção ao desconheci-
do (PODDIÁKOV, 1987). Para o estudioso russo Poddiákov (1987), o processo de 
aquisição autônomo de novos conhecimentos e a apropriação de novos dados 
sobre objetos e fenômenos circundantes tornam-se propulsores do aperfeiçoa-
mento autônomo dos procedimentos da atividade prática e cognoscitiva. Em ou-
tras palavras e ampliando essas considerações, na escola, é essencial oportunizar 
diariamente:

Um trabalho à medida das possibilidades e necessidades da criança, que dê sen-
tido e objetivo às aquisições e motive as criações, que proporcione autonomia na 
realização, promovendo auto-realização e a aprovação do grupo. Um trabalho que 
envolva física, afetiva e cognitivamente o aluno, favorecendo o enriquecimento mo-
ral, intelectual e material do indivíduo. (MELLO, 1992, p. 77)

Trata-se de um fazer motivado pelo objetivo a ser atingido com a perspectiva 
de satisfazer as necessidades de desejo de conhecimento da criança: “para Frei-
net, a aprendizagem significativa tem relação íntima com o sentimento, a afetivi-
dade, a vivência do aluno” (MELLO, 1992, p. 85). Dessas ideias, sobressai-se a 
seguinte implicação pedagógica: a aprendizagem acontece quando responde  
a uma necessidade da criança que aprende. Nessas situações destacadas da prá-
tica pedagógica acima, há a oportunidade de que a proposta educativa tenha um 
sentido para a criança, e, por isso, a envolve emocionalmente.

A elaboração do Livro da vida abre perspectivas de que, nas turmas da Educa-
ção infantil e do Ensino Fundamental, as ações pedagógicas intencionais do edu-
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cador de mediação e a criação de mediações entre a criança e a cultura sejam 
aspectos motivadores da atividade de adultos e de crianças. Nesse processo po-
tencialmente humanizador, a atitude de escuta em relação às crianças, possibilita 
que elas expressem suas necessidades e seus desejos de conhecimento, que 
acontece com grande intensidade, nas rodas inicial e final diárias, especialmente 
nos momentos de elaboração do Livro da vida. Além do mais, oferece a oportuni-
dade de participação no planejamento das atividades, aberta às crianças também 
nas rodas com a participação das crianças nos processos de organização das ati-
vidades diárias, que acontece na roda inicial, e de avaliação das atividades reali-
zadas que acontece nas discussões na roda final e nos momentos de registro no 
Livro da vida e no jornal mural. 

Sequencialmente, apontamos outras situações para continuidade da discussão: 

Nesta manhã, a professora relembra com as crianças o que fizeram naquele dia, 
para ver o que elas mais gostaram. 

A professora trabalha, mais cedo, a leitura do livro: O caso da lagarta que tomou 
chá de sumiço, e o ensino de problemas matemáticos utilizando materiais diferencia-
dos como elásticos e palitos, tendo como foco a aprendizagem das dezenas, e contas 
de multiplicação e subtração. Este último exercício, foi o que a turma vota como o 
que mais gostou de fazer e propõe registrar no Livro da vida.

Sendo assim, a professora escolhe um menino para resolver o exemplo da conta 
na lousa, e outro para escrever e desenhar no Livro da vida.

A composição do livro é feita no final do período. (Professora A, Turma A, Situa-
ção 5, 2014)

Como observador crítico das crianças e de suas atitudes, Freinet (1973), ao 
longo de suas práticas e de seus estudos, desenvolve um profundo respeito pelas 
crianças e elabora suas técnicas com base no que denomina necessidades vitais 
da criança. Para esse educador francês, essas necessidades relacionam-se ao se 
expressar, ao desejo de se comunicar, de agir, de participar, de organizar-se e de 
ter disciplina na atividade, de conhecer, e de ter sucesso. 

Isso significa que a relação entre educador e crianças – democrática e profun-
damente respeitosa com as crianças – garante, também por parte das crianças, 
atitude respeitosa em relação aos adultos que as tratam com respeito. A necessi-
dade de participação e de ação das crianças percebida por Freinet (1973) e tra-
duzida por uma ação compartilhada não apenas nas novas situações que a turma 



| 223

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

enfrenta, mas também nas situações diárias da turma garante que as crianças 
conheçam o plano de atividades do dia e discutam esse plano, façam sugestões, 
ajudem a decidir o que vão fazer, como vão fazer e, ao final, o avaliem. Essa práti-
ca cria inúmeras oportunidades para que as crianças possam fazer, das tarefas 
diárias da escola, atividades significativas que acarretem avanços igualmente sig-
nificativos no desenvolvimento de sua inteligência e de sua personalidade. 

No processo interativo com intensa participação das crianças, defendemos 
que o educador não perde seu papel como coordenador do processo, mas deixa 
de ser mero controlador, fiscal ou dono do processo, mas, ao contrário, dá voz a 
ela no processo educativo. Desse ponto de vista, faz o processo de conhecimento 
nos moldes do processo de apropriação e de objetivação que constitui a dinâmica 
responsável pelo processo de humanização pelo qual devem passar as novas ge-
rações. Na situação apresentada acima, é possível perceber mudanças sutis nas 
atitudes da professora que, no início dos trabalhos, centraliza os encaminhamen-
tos daquilo que é realizado em sala, passando a oferecer oportunidades de as 
crianças se tornarem sujeitos do processo educativo com a elaboração do Livro 
da vida. Ela também já não escolhe as crianças para essa elaboração com base em 
suas preferências pessoais ou estéticas (aquelas que desenham melhor, do seu 
ponto de vista), mas priorizando a participação de todo o grupo.

Esse foi um dos saltos qualitativos notados na sequência do trabalho de pes-
quisa e de extensão, revelando a premência da articulação permanente de estu-
dos e de ações entre Universidade e escola.

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

Nos limites desta exposição, defendemos a premissa que a escola se torne 
espaço de constituição de sujeitos capazes de atuarem no mundo de modo cada 
vez mais ativo e independente. Essa afirmativa é pautada, dentre outros autores, 
nas postulações da Pedagogia Freinet, estruturada por um conjunto de técnicas 
indissociáveis que se concretizam por meio da organização cooperativa, tendo a 
sala de cada turma de crianças como espaço de diálogo, de escolhas e de apro-
priação e de objetivação de conhecimentos. 

Essas ideias exigem tornar o trabalho educativo funcional, pautando-se na 
experiência da criança – sua atividade, por ser esta uma forma privilegiada de 
apropriação e de objetivação de conhecimentos. Isso significa repensar a escola 
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tradicional, mediante um dos principais conceitos da Pedagogia Freinet: o tateio 
experimental. 

Tais aprendizados alicerçaram nossas ações de planejamento, desenvolvi-
mento e avaliação da proposta de pesquisa e de extensão, como coordenadora, 
bolsistas e colaboradoras dos trabalhos investigativos e extensionistas realizados.  

A partir da elaboração do Livro da vida e das reflexões teóricas defendemos:

– a necessidade de ter o quê registrar e motivos para o registro, portanto a 
realização de atividades motivadoras durante as propostas pedagógicas 
se torna potencializadora de envolvimento e atitude ativa de adultos e 
crianças;

– o professor com papel fundamental, como mediador, na construção de um 
grupo de crianças e adulto no qual todos se expressem, se sintam aceitos 
com suas opiniões acatadas;

– diferentes funções do professor, dentre as quais: profissional responsável 
por ser o escriba da turma, registrando em alguns momentos, o texto ela-
borado oralmente pelas crianças; por organizar as conversas junto com as 
crianças para produzir o texto; por evidenciar o valor do registro:por 
exemplo, mostrar o livro aos pais e responsáveis nas reuniões, chamar 
atenção das crianças para verem as próprias produções.

Para Freinet (1973), a criança aprende quando atua e experiência ela própria 
os processos apropriação e de objetivação de conhecimentos, em lugar de apenas 
ouvir educador. No processo de conhecimento, o sujeito que aprende é ativo. Por 
isso, as técnicas de ensino devem envolver a participação das crianças, não de-
vem ser impostas pelo professor, mas articuladas de modo a contemplar/desper-
tar interesses infantis. Essas técnicas consideram que o trabalho educativo se 
concretiza por atividades conjuntas que se complementam. Nesse postulado, en-
contramos argumentação científica para compormos ações do Livro da vida, con-
forme destacamos ao longo deste texto.
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A PESquiSA E O PROFESSOR DA EDuCAÇÃO iNFANTiL:  
Em BuSCA DE mETODOLOGiAS DE PESquiSA COm CRiANÇAS

Luciana Aparecida de Araujo Penitente 
Eliz Cristine Pereira Oliveira 

Faculdade de Filosofia e Ciências/Unesp/Marília 

Resumo: Considerando a capacidade humana de produzir saberes e usar seus conhecimen-
tos para enfrentar os desafios do cotidiano escolar, essa pesquisa pautou-se em uma estraté-
gia investigativa denominada grupos dialogais. Com base no referencial da Sociologia da In-
fância e por meio dos grupos dialogais e de entrevistas semiestruturadas, buscou-se conhecer 
a concepção que as professoras da Educação Infantil possuíam a respeito da pesquisa, iden-
tificando o tipo de pesquisa desenvolvida por elas e como elas tem conseguido fomentar 
atitudes investigativas em suas crianças, propondo também, criar uma cultura de análise das 
práticas dessas professoras de modo a ter condições de problematizar, analisar e compreen-
der suas próprias ações pedagógicas. Partindo do pressuposto de que não basta apenas dar 
voz à criança, mas pensar em estratégias de troca e de interação, as oficinas também contri-
buíram para apresentar diretrizes capazes de guiar os procedimentos dos professores na 
busca de instrumentos de pesquisas que realmente possam captar o que as crianças pensam 
e constroem. As entrevistas foram analisadas a partir de três eixos temáticos: a formação do 
professor; a concepção de pesquisa do professor e o papel da criança nas atividades de pes-
quisa. Os resultados alcançados evidenciam uma aproximação com a pesquisa pedagógica 
mediante o trabalho com projetos temáticos e suas concepções de infância, de criança e a 
faixa etária que trabalham justificam os caminhos escolhidos em suas atividades denomina-
das como pesquisa.

Palavras-chave: Educação infantil; estudo do cotidiano; pesquisa pedagógica; metodologia 
de pesquisa com crianças.

iNTRODuÇÃO

O presente artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida junto ao Núcleo 
de Ensino de Marília, nos anos de 2013 e 2014. Acreditamos no poder formativo 
e transformador do conhecimento pela pesquisa e que, portanto, a pesquisa deve 
fazer parte do trabalho docente e pensada enquanto componente curricular, para 



A PESqUISA E O PrOFESSOr DA EDUCAçãO INFANtIL | 227

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

além da apropriação ou construção de conhecimentos teóricos, como um proces-
so de intervenção na prática, com base em conhecimentos produzidos tanto pe-
las áreas científicas como também pelos saberes que os professores constroem e 
socializam no seu dia a dia. 

Desse modo, a formação do professor envolve a necessidade de ele ser tam-
bém um pesquisador. A prática docente deve se tornar objeto de reflexão e de 
investigação do professor, de modo a produzir a sua identidade profissional e sua 
condição de sujeito das atividades, não se submetendo à função de mero execu-
tor (MAGNANI, 1997).

Refletir com o professor sobre sua prática poderá favorecer uma análise críti-
ca da construção, desconstrução ou reconstrução do seu próprio processo de 
profissionalização. A pesquisa deve provocar mudanças na forma do professor 
conceber e agir em seu trabalho de docente formador – ou em formação – nos 
variados campos de inserção da educação (RAMALHO, 2007). Daí a importância 
de estudar o cotidiano escolar.

Segundo André (2006), a importância do estudo do cotidiano está justamente 
aí, no dia-a-dia escolar, pois proporciona ao professor por em prática pressupos-
tos subjacentes à sua prática, vivenciar e socializar experiências e conhecimentos 
entre alunos, professores e demais profissionais que fazem parte do contexto 
educacional. Para a autora, o estudo do cotidiano é fundamental a compreensão 
da escola no desempenho de seu papel socializador, na transmissão de conteú-
dos acadêmicos, na veiculação de crenças, valores presentes nas ações, intera-
ções, rotinas e relações sociais e, como elas lidam com as contradições sociais 
presentes no dia-a-dia escolar. 

Além disso, os estudos do cotidiano envolvem três dimensões que se inter-
-relacionam, a saber; o clima institucional, o processo de interação de sala de 
aula e a história de cada sujeito. O clima institucional é responsável por mediar a 
práxis social e o que ocorre no interior da escola. Com base nas diferentes forças 
sociais (política educacional, diretrizes curriculares impostas ao trabalho docen-
te e a cobrança dos pais) a práxis social acaba influenciando a práxis escolar.  
A sala de aula, espaço de trabalho entre professores e alunos incorpora a dinâmi-
ca escolar em toda a sua totalidade e dimensão social, enquanto que a história de 
cada sujeito facilita a compreensão de como se concretizam no dia-a-dia escolar, 
os valores, símbolos e significados que são transmitidos pela escola. Essas três 



228 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

dimensões favorecem a compreensão das relações sociais presentes no cotidiano 
escolar a partir de um enfoque dialético entre homem-sociedade (ANDRÉ, 2006).

Pesquisar o cotidiano escolar, na concepção dessa autora, significa estudar a 
escola na sua singularidade, compreendendo o cotidiano como momento singu-
lar do movimento social, o que exige na análise teórica o uso de categorias sociais 
como classe, cultura, hegemonia, entre outras. No campo metodológico requer 
complementar as observações de campo com dados retirados de outras fontes 
como, por exemplo; a política educacional do país que exerce tanta influência no 
contexto escolar. Desta forma, a pesquisa deve trabalhar nessa mediação entre o 
momento singular, presente no cotidiano escolar e o movimento social. Tal me-
diação pode ser efetivada mediante postura teórica consistente, a partir de uma 
concepção de escola clara e bem definida e de um rigoroso esforço analítico (AN-
DRÉ, 2006). 

Foi com base nessas questões referentes ao papel da pesquisa na formação e 
prática do professor que surgiu nosso interesse pela temática. Nessa perspectiva, 
espera-se conhecer a concepção de pesquisa que possuem os professores da 
Educação infantil da escola mencionada e como eles têm conseguido fomentar 
atitudes investigativas nessas crianças?

Acreditamos que a vivência de atividades que priorizam a investigação pode 
levar o professor a construção de uma prática reflexiva, que alia ação-reflexão-
-ação e pesquisa. Nesse sentido, considerar a pesquisa, a reflexão e a crítica como 
atitudes que possibilitam ao professor participar de uma construção da sua pro-
fissão e, no desenvolvimento da inovação educativa, significa contribuir para 
uma formação docente voltada não só para a compreensão da realidade educa-
cional, mas também nos espaços sociais por onde atua. 

Desse modo, procuramos propor uma discussão e reflexão coletiva sobre o 
cotidiano de modo a apontar as possibilidades do trabalho investigativo com 
crianças, colocando-as como sujeito no processo de pesquisa. Para essa discus-
são, partimos de alguns estudos e pesquisas que enfocaram a cultura que as 
crianças estavam produzindo no seu dia-a-dia, trazendo reflexões em torno da 
metodologia da pesquisa com crianças. Daí a necessidade de dar voz a criança no 
processo de pesquisa e conceder a ela o direito de participar como ator social.

Para a sociologia da infância as crianças são atores sociais, uma vez que inte-
ragem com as pessoas, com as instituições, adultos e desenvolvem estratégias de 
participação no mundo social.
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Segundo Corsaro (1997 apud DELGADO e MÜLLER, 2005, p. 162) “as crianças 
estão merecendo estudos como crianças”, uma vez que são produtores de cultura 
e contribuem para a construção do mundo dos adultos. 

REFERENCiAL TEóRiCO 

Conhecer a criança significa aprender mais sobre como a própria sociedade e 
a estrutura social concebem a infância, o que é produzido, reproduzido e trans-
formado por elas mediante sua ação social; os significados sociais que estão sen-
do socialmente aceitos e transmitidos, enfim, sobre o modo como as crianças 
constroem e transformam o significado das coisas e as próprias relações sociais 
(ROCHA, 2008). Nesse sentido, é preciso captar as vozes e o pensamento das 
crianças, pois é a partir dessa experiência que podemos tomar medidas impor-
tantes e fazermos intervenções.

No entanto, embora alguns autores tenham se dedicado as crianças e suas 
culturas como foco de pesquisas, Delgado e Müller (2005) afirmam que ainda 
precisamos avançar no campo da metodologia com crianças, cujo foco seja suas 
vozes e ações. 

As crianças são pouco observadas como atores principais da sua socializa-
ção. Essa situação, nos dizeres de Delgado e Müller (2005) têm provocado reper-
cussões na própria produção acadêmica e por isso pode ocasionar outro debate, 
a saber: por que existem poucos estudos sobre as crianças a partir de suas vozes 
e ações?

Para compreendermos melhor as implicações teóricas e metodológicas de 
uma pesquisa comprometida com a escuta das crianças, será preciso considerar 
não apenas a sua dimensão etária, mas também geracional articulada às ques-
tões de gênero, classe social, raça e etnia. Afirma Rocha (2008) este ser um ponto 
de partida para respondermos a questão: por que ouvir as crianças?

Precisamos ampliar os termos ouvir ou escutar. Devemos considerar tanto a 
recepção como a compreensão da fala. No caso da escuta da criança pelo adulto 
haverá sempre uma interpretação orientada pelas próprias intenções propostas 
durante a ação comunicativa. Nesse processo de ouvir o outro, principalmente 
quando se trata de uma criança, a linguagem oral deve ser acompanhada de ex-
pressões corporais, gestuais e faciais (ROCHA, 2008).
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Não basta deixar apenas as crianças falarem, é preciso garantir sua participa-
ção social e a construção de estratégias no âmbito das instituições educativas,  
já que elas têm representado espaços significativos de vivência das crianças  
(ROCHA, 2008). 

Em se tratando de crianças, ao buscarmos compreender seu ponto de vista, 
há necessidade de se atrelar fala ou diálogos em grupos com desenhos, brinca-
deiras, jogos e fotos produzidas pelas próprias crianças. A gravação de suas falas 
e também das suas atividades pode favorecer uma ampliação e uma relativização 
do ponto de vista adulto (ROCHA, 2008).

Desenhar, fotografar ou filmar pode ser útil quando se deseja registrar o que 
se quer comunicar. Desse modo, se estabelece uma relação indireta com o pró-
prio pesquisador, que assume o papel de mediador dessa comunicação (ROCHA, 
2008).

Ao dar voz e vez às crianças, o professor pode revelar os modos de atuação da 
criança no mundo em situações em que ao mesmo tempo em que a criança se 
apropria da cultura historicamente elaborada, também produz uma cultura in-
fantil. Essa cultura infantil pode se expressar por meio de gestos, brincadeiras, 
brincadeiras de papéis sociais ou faz-de-conta, jogos protagonizados, movimen-
tos, ou seja, por diferentes maneiras. Como sujeito capaz de produzir uma cultura 
infantil, a criança passa a assumir na pesquisa o papel de sujeito ativo, capaz de 
expor seus sentimentos e pensamentos (LIMA; PENITENTE; CASTRO, 2011).

Segundo Elkonin (1998 apud ARCE; SIMAO, 2006), quando a criança se apro-
pria do conhecimento que foi acumulado pela humanidade, torna-se membro 
tanto da espécie como do gênero humano. Nesse sentido, os jogos protagoniza-
dos ou brincadeiras de papéis sociais representam atividades capazes de propor-
cionar a criança situações que a façam sentir parte das relações sociais e membro 
do gênero humano.

Nessa perspectiva, Arce e Simão (2006, p. 71) afirmam que “[...] quanto maio-
res forem às situações de interação e apropriação das produções humanas me-
diadas pelos adultos, maior será o desenvolvimento da criança” e assim, maiores 
serão as contribuições para a produção de conhecimento. 

Nessa busca de se ouvir as crianças, os relatos orais podem contribuir como 
um importante instrumento de investigação. Para Demartini (2005), existem 
dois tipos de relatos, a saber; os relatos sobre as crianças e os relatos sobre a  
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infância, e o outro, remete-se aos relatos de crianças. Esses relatos, embora te-
nham semelhanças, diferencem-se quanto ao tipo de material produzido e à fon-
te que se pode recorrer. Os relatos sobre as crianças, ou sobre a infância são rela-
tos de adultos resgatando suas vivências e experiências do passado, enquanto 
que os relatos de crianças trazem a visão da própria criança, sua experiência 
atual , revelando, pois sua própria identidade.

Nesse contexto, na tentativa de aprender a ouvir as crianças, chamamos a 
atenção para os relatos de crianças, já que as concebemos como portadoras de 
identidade e memória construída socialmente.

Esperamos com esse trabalho e a participação dos envolvidos, contribuir com 
o processo de formação desses profissionais mediante a possibilidade de reflexão 
conjunta entre professores, orientadora e colaboradores a fim de problematizar, 
analisar e compreender suas próprias ações pedagógicas, seu cotidiano escolar, 
produzindo significados e conhecimentos que orientem o processo de transfor-
mação de suas práticas, de modo a provocar mudanças na cultura escolar e favo-
recer o crescimento pessoal e o compromisso profissional dos envolvidos. 

OBJETiVOS

Como objetivo dessa investigação, nos propomos conhecer mediante grupos 
dialogais e reflexões colaborativas a concepção que as professoras da Educação 
Infantil possuem a respeito da pesquisa, identificando o tipo de pesquisa desen-
volvida por elas e como essas professoras tem conseguido fomentar atitudes in-
vestigativas nas crianças. Além disso, durante as reflexões com os grupos dialo-
gais espera-se criar uma cultura de análise das práticas das professoras de modo 
a ter condições de problematizar, analisar e compreender suas próprias ações 
pedagógicas. 

Sugerimos também, desenvolver oficinas com o intuito de apresentar diretri-
zes capazes de guiar os procedimentos das professoras na busca de instrumen-
tos de pesquisas que realmente possam captar o que as crianças pensam e cons-
troem, dentro de uma perspectiva de dar voz a elas e de escutá-las atentamente, 
partindo do pressuposto de que não basta apenas dar voz à criança, mas pensar 
em estratégias de troca e de interação. Para tanto, utilizamos do espaço de uma 
Escola de Educação Infantil, no interior do Estado de São Paulo, para a realização 
da pesquisa mencionada.
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mETODOLOGiA

Com base em uma abordagem qualitativa, os objetivos desse projeto foram 
assegurados da seguinte forma:

Essa pesquisa pautou-se em uma estratégia investigativa alicerçada num con-
junto de técnicas que se assemelham aos grupos de opinião, oferecendo aos sujei-
tos da pesquisa a oportunidade de discutir e trazer a tona suas angústias e anseios.

Essa proposta investigativa é denominada por Domingues (2006) de grupos 
dialogais, permitindo a inserção ativa da orientadora do projeto, coordenando e 
ao mesmo tempo participando das discussões, além da sobreposição do espaço 
institucional de encontro do grupo (lugar de formação, debate e pesquisa). É jus-
tamente essa configuração diferenciada que permite denominá-la de grupo dia-
logal, já que tais aspectos podem influir na natureza dos dados coletados. 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, os mesmos foram selecionados 
e utilizados como complementares as informações, para elaborar um roteiro de 
investigação que permitisse conhecer a concepção que as professoras da Educa-
ção Infantil possuíam a respeito da pesquisa e como elas estavam conseguindo 
fomentar atitudes para a investigação nas crianças. As pautas das discussões nos 
grupos dialogais foram articuladas com as questões aplicadas aos professores, de 
modo a ampliar ou problematizar as respostas dadas nos questionários.

Participamos da reelaboração do projeto político-pedagógico para o próximo 
quadriênio, já que esse documento além de nortear as ações e atividades dos 
anos seguintes, trouxe informações relevantes sobre o comportamento, às rela-
ções do grupo e a organização do próprio espaço formador. 

O Trabalho de campo

Foram sujeitos dessa pesquisa, (05) cinco professoras, a vice-diretora e dire-
tora da Emei. Primeiramente, foi realizado um contato prévio com as professoras 
para acertar as atividades a serem desenvolvidas, explicando os objetivos da pes-
quisa e verificado o interesse das mesmas em relação à proposta apresentada. 
Também foi esclarecido o desenvolvimento dos grupos dialogais e a possibilida-
de desses encontros serem fotografados. Nesse encontro as professoras assina-
ram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, obedecendo a Resolução do 
Conselho Nacional da Saúde 466/12, que dispõe sobre as questões éticas na pes-
quisa envolvendo seres humanos. 
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A proposta inicial era que desenvolvesse encontros mensais com as professo-
ras, com duração de aproximadamente, (01) uma hora, visando garantir a natu-
reza interativa entre o grupo, a coordenadora do projeto e os bolsistas por meio 
da dinâmica das reflexões, onde todos tinham o direito de participar. No entanto, 
com o decorrer dos encontros percebemos a necessidade de ampliação desse 
horário para duas horas, em decorrência da riqueza das discussões.

A partir de um referencial da Sociologia da infância, o grupo dialogal focou as 
seguintes discussões: concepção de criança e de infância, a cultura de pares, o 
termo reprodução interpretativa e as questões teóricas e metodológicas que per-
meiam os estudos sobre alfabetização científica e pesquisa com crianças.

Os questionamentos e as temáticas abordadas nos encontros foram organiza-
dos com o intuito de verificar o que pensam as professoras sobre a pesquisa e 
como elas estavam conseguindo fomentar atitudes investigativas nas crianças. 
Dessa forma, esperava-se propor uma discussão e reflexão coletiva de modo a 
apontar as possibilidades e dificuldades do trabalho investigativo e suas possí-
veis contribuições a (re)construção da formação docente. 

Algumas questões foram fundamentais para nortear a investigação: Qual a 
sua formação? Há quanto tempo atua na área? Qual a sua concepção de pesquisa? 
Na escola, que tipo de pesquisa você acha que é desenvolvida? Como você classi-
fica o tipo de pesquisa desenvolvido na escola? Como a pesquisa é realizada? A 
escola incentiva o trabalho de pesquisa? Como a criança é vista nesse tipo de 
atividade? Você costuma documentar sua pesquisa? Quais os materiais que você 
usa para registrar as atividades desenvolvidas? 

Fizemos uso de entrevistas semiestruturadas por se tratar de um instrumento 
rico na obtenção de dados e informações mais abrangentes. As entrevistas foram  
analisadas a partir de eixos temáticos que surgiram durante a análise do material 
coletado. Foram construídos três (3) eixos temáticos: a formação do professor; a 
concepção de pesquisa do professor e o papel da criança nas atividades de pesquisa. 

Eixo temático: a formação do professor

No eixo formação de professores, das sete (7) entrevistadas, seis são forma-
das em Pedagogia e apenas uma (1) vem do CEFAM (Centro Específico de For-
mação e Aperfeiçoamento do Magistério), porém, com formação acadêmica em 
Direito. As demais professoras possuem especialização em: deficiência da audio-
co municação, Gestão e Supervisão Escolar e Psicopedagogia. A média de idade 
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dessas professoras é de 40 anos, com exercício na profissão de 20 anos. É impor-
tante destacar que três (03) dessas professoras iniciaram atividade profissional 
trabalhando em casa de família, comércio e instituição financeira e as demais 
iniciaram diretamente no magistério.

[...] tenho quarenta e oito anos. Trabalho há vinte e oito anos, como professora. Co-
mecei trabalhando em casa de família, depois meu primeiro emprego registrado, foi 
como vigia de provador na Pernambucanas, por um mês. Depois trabalhei como bal-
conista, em uma loja de cosméticos. Depois trabalhei no banco, e depois já comecei a 
trabalhar em escola. Trabalhei um ano de manhã na escola e a tarde no banco ate que 
ano seguinte já tive a minha sala e fiquei só no magistério e larguei o banco. (S)

Bom meu nome é KT, fiz CEFAM – magistério o dia inteiro, e assim que terminei, 
fiz a faculdade mas não na área de educação, fiz na área de Direito. E eu dou aula há 
dezessete anos, e aqui na escola há quatro anos. Entrei em 2010. 

No relato a seguir, a professora esclarece os motivos pelo qual não exerceu a 
profissão na área do Direito, evidenciando o seu encantamento pela educação, 
mas ao mesmo tempo evidencia a perda do encanto, o desânimo, a desmotivação 
no que diz respeito a profissão docente.

Eu vou. – Eu não fui, porque eu tinha isso em mente no começo. Mas eu fui me 
apaixonando pela Educação. Fui me apaixonando, me apaixonando e depois me de-
sapaixonando. Hoje, meu desespero é sair da educação. Eu não tenho mais o amor, a 
paixão que eu tinha. Meu olho brilhava para vir trabalhar, eu tinha loucura por criar 
as coisas. Adorava, eu não tenho mais isso! Eu estou assim. O SISTEMA, não as crian-
ças. O sistema apagou isso em mim. – NÃO QUERO MAIS! Então é uma coisa que, mais 
do que nunca eu quero sair da educação. Eu quero ir para minha área. De verdade! 
Isso pra mim é, já estou estudando pra isso. Já estou distanciando da escola um pou-
co, para eu poder me dedicar a estudar para sair daqui. Não quero! (KT)

Eixo temático: a concepção de pesquisa do professor

Nesse eixo, buscamos compreender qual a concepção que possuíam as pro-
fessoras sobre o conceito de pesquisa, que tipo de pesquisa tem sido desenvolvi-
do na escola e como ocorrem os registros desses trabalhos.

Bom, pesquisar para mim, é você ir atrás de alguma coisa que você precisa saber, 
que você não conhece e precisa ampliar seus conhecimentos, para depois você apli-
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car no seu dia a dia, ou na escola, ou na sua vida. Então, é ir atrás mesmo, saber aqui-
lo que você esta querendo saber. É algo novo. (T)

Pesquisa? Pra mim, sem muita informação ou estudo sobre isso, é assim, você 
descobrir, elencar, levantar hipóteses para algum determinado questionamento. 
Para alguma duvida ou questão que esteja no meio. Por alguma questão, você levan-
tar hipóteses. Empiricamente através do meio, do meio natural, da observação, atra-
vés dos sentidos. Você observar ação e reação das coisas. Enfim, são hipóteses que 
você vai elencar, levantar através de diversas maneiras, para encontrar respostas, ou 
montar uma determinada concepção, entendeu? Na minha opinião. (KT)

Fica evidenciada nos relatos das professoras a ampliação de conhecimento 
possibilitada pela pesquisa. Conforme afirma a professora KT, a pesquisa exige a 
formulação de questionamentos, hipóteses, desenvolvimento de observações, fa-
vorece a resolução de problemas. No entanto, ainda não há clareza sobre o con-
ceito de pesquisa, da necessidade de um planejamento lógico e ordenado, da des-
crição de uma metodologia e de procedimentos a serem adotados para coleta e 
análise dos dados coletados.

Em relação ao tipo de pesquisa que é desenvolvida na escola, as maiorias das 
professoras afirmam que há diferentes formas de se trabalhar com a pesquisa e 
o que determina a forma de se trabalhar com a criança é a sua faixa etária. Os 
temas de investigação surgem do interesse da criança sobre determinado assun-
to. No entanto, como se trata de projetos de trabalho que são propostos pela Se-
cretaria da Educação da cidade, algumas temáticas são direcionadas pela própria 
Secretária e, outros, em que o professor tem liberdade de desenvolver um projeto 
de trabalho de acordo com as necessidades das crianças. Segundo (BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 35) os projetos favorecem o aprendizado dos diferentes conheci-
mentos construídos pela humanidade de modo relacional e não linear, propician-
do o aprendizado de múltiplas linguagens e a reconstrução do que já foi aprendido.  

As pesquisas elas vão, elas surgem a partir do interesse das crianças. Então, 
quando surge um determinado interesse, questionamento, duvida ou curiosidade. 
Ai, as crianças começam a se informar a respeito de determinado assunto. Ou através 
de oralidade em casa, ou através de publicidade, jornal, revista e internet. Ou através 
de trocas na hora da roda. Ou através de pesquisa mesmo, assim que questões que 
nós temos. Por exemplo: o que os animais comem? O que o cachorro come? – Cada 
um levanta uma hipótese. Depois eles saem a campo, buscando em casa. Isso pelo 
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menos nós fizemos. Buscando na escola, na sociedade, o bairro ou na rua, hipóteses 
ou informações que respondam essa dúvida, então a pesquisa de campo. Uma ativi-
dade de busca para responder alguma coisa, de diversas formas que eles tenham al-
guma duvida. (KT)

Os projetos de trabalho constituem-se em uma alternativa dinâmica e proble-
matizadora, exigindo que professor e alunos se empenhem na busca da solução 
de problemas. Daí a importância de se pensar em uma metodologia de ensino 
que priorize a investigação.

Hoje em dia, a internet é um prato cheio pra gente, e facilita demais nossa vida. 
Antigamente, você ia fazer tudo isso com a criança e tinha muito mais trabalho. Você 
tinha que recorrer a professores antigos, a material antigo, a livros, e era difícil vo- 
cê conseguir um material tão rico como o que a internet tem pra ajudar e disponibi-
lizar. Só que você também tem que tomar um pouco de cuidado, porque a internet 
tem coisas boas e coisas ruins, tem coisas que condizem com a realidade e coisas que 
são falsas também. Então, você tem que peneirar ai... E ver bem! Então o professor 
tem que estar pesquisando. E também quando ele tem alguns problemas, vamos di-
zer assim, dentro da sala de aula, às vezes alguma criança que tem algum comporta-
mento diferenciado a gente deve recorrer à pesquisa para saber como lidar com essa 
criança, o que a gente pode fazer assim, para ajudar. Como a gente se ajudar também, 
por às vezes a gente ficar perdido. E pra criança a gente trabalha..., pelo menos pra 
minha faixa etária, a gente trabalha com pesquisa mais simples, sempre envolvendo 
a família. Então pesquisa sobre algum assunto trabalhado, pesquisa sobre alguma 
coisa que acontece dentro da casa dela, normalmente com questionários, pra família 
junto com a criança responder. (K)

Em relação aos registros realizados pelas professoras sobre o trabalho desen-
volvido com as crianças, entendemos que as professoras reconhecem a importân-
cia da documentação do trabalho desenvolvido por elas e pelas crianças como 
forma de evidenciar o passo a passo do trabalho desenvolvido. Contudo, falta ain-
da aguçar esse olhar docente para a busca de informações nesses documentos. 

[...] tudo o que eu faço eu registro. Porque eu acho fundamental o registro através 
principalmente das fotos. Porque ali, você estando fazendo algo com a criança, brin-
cando com ela, você perde algo, e na fotografia você percebe. Então, eu registro sim. 
Registro principalmente através das fotos, através de painéis e tem os portfólios de-
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les. Primeiro a gente faz o coletivo, depois a gente faz o individual o trabalhinho deles. 
Porque eu acho fundamental principalmente para quando eles estiverem maiores es-
tarem vendo tudo o que eles fizeram. Principalmente através das fotos. (M)

As fotos, o desenho infantil, as filmagens, o livro da vida, enfim, toda a produ-
ção da criança deve ser considerada fontes importantes de informação sobre a 
cultura infantil, informações que devem ser conhecidas e respeitadas, uma vez 
que retratam a criança enquanto sujeito de sua própria história. Os registros, 
principalmente aqueles elaborados pelas crianças, representam uma rica fonte 
cultural e de informações históricas, pois possibilitam-nos conhecer as percep-
ções que as crianças possuem em relação a suas experiências vivenciadas. São 
materiais que podem ser olhados, sentidos e lidos (GOBBI, 2002).

Eixo temático: a criança nas atividades de pesquisa

Em relação ao papel da criança na atividade de pesquisa, o relato a seguir 
evidencia a preocupação da professora não apenas com sua realização pessoal  
de um trabalho bem desenvolvido, mas também com a realização das crianças, de 
seus interesses, a satisfação deve ocorrer tanto ao professor quanto aos alunos. 
Podemos perceber que as atividades são pensadas com as crianças e não para 
elas, uma criança que é sujeito da aprendizagem. 

[...] eu sou, partícipe, entendeu? O que me interessa não interessa para eles. É só pra 
mim que interessa, e se eu quero que seja funcional meu trabalho, eu preciso que 
parta deles. Senão eu vou chegar no final do ano, e vou falar que não gostei, que foi 
péssimo, que não funcionou, o que foi que eu fiz de errado, entendeu? Ai vai ser do 
mesmo jeito, como já foi lá no começo da vida, bem no começo. (KT)

No entanto, essa criança como sujeito não é comum entre as narrativas. Na 
fala da professora (T), devido à faixa etária, podemos evidenciar o papel de uma 
criança que é incapaz, indefesa e passiva em relação ao adulto, como se ela em 
função da idade, não fosse capaz de produzir uma cultura infantil. Por cultura 
infantil, entendemos que é aquele conhecimento que se expressa por meio de 
pensamentos, sentimentos, imagens e impressões que surgem a partir de uma 
dinâmica social, reconhecida nos espaços das brincadeiras e permeada pela cul-
tura do adulto. É a capacidade que as crianças possuem de “[...] transformar a 
natureza e, no interior das relações sociais, de estabelecer múltiplas relações 
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com seus pares, com crianças de outras idades e com os adultos, criando e inven-
tando novas brincadeiras e novos significados” (PRADO, 2002, 101).

Aqui na escola, depende da idade que você esta trabalhando. Por exemplo: eu 
trabalho com maternalzinho, crianças de até três anos. Então, dificilmente eu mando 
uma pesquisa para casa. Porque na minha vasta caminhada por aqui, eu percebo que 
não tenho retorno da família. E eles são dependentes, eles não conseguem fazer so-
zinhos. Então, quando eu vou desenvolver algum trabalho, eu mesmo lanço para eles 
o tema, vejo o que eles sabem, a curiosidade deles. E ai, procuro trazer para eles re-
vistas, ou o que eu tenho de novo. Porque eles sozinhos não fazem. E ai a gente não 
tem retorno. [...] uma criança é sempre curiosa. Ela tem as suas curiosidades, ela faz 
perguntas. E a gente procura no máximo possível estar respondendo e sanando sua 
curiosidade, porque pelo tamanho delas, pela idade, elas não vão atrás de um livro. 
Às vezes eles chegam perguntando alguma coisa que eles veem na televisão. Então é 
isso, realmente eles são curiosos. A gente tem que sanar essa curiosidade de uma 
forma ou de outra. (T)

De acordo com (REDIN, 2009, p. 121) “[...]as concepções de mundo, de socie-
dade, de sujeito (de criança/de infância), farão diferença tanto nas práticas pe-
dagógicas quanto em ações investigativas”. Compreender esse universo infantil 
requer um olhar aberto à novidade, que só se torna possível sem as amarras de-
terminadas por saberes e verdades previsíveis pelos adultos. 

Com base nos conteúdos presentes nas narrativas das professoras, a partir do 
livro Por uma cultura da infância: metodologia de pesquisa com crianças, desen-
volvemos oficinas com temáticas que priorizassem os relatos das crianças, ou 
seja, aprender a ouvir e entender o que as crianças falam, o que dizem seu mundo 
de fantasias, suas construções (DEMARTINI, 2002, p. 14); o desenho infantil atre-
lado a oralidade compreendidos como reveladores de olhares e de concepções 
dos pequenos sobre seu contexto social, histórico e cultural, tendo a opção de 
utilizar as falas de seus produtores no momento da produção (GOBBI, 2002,  
p. 71); e o brincar como “[...] maior fonte de conhecimento, de ampliação e quali-
dade de movimentos, sensibilidades e emoções [...]” (PRADO, 2002, p. 100).

Após o desenvolvimento das oficinas com as professoras, buscamos conhecer 
mediante relatos orais a concepção que as crianças possuíam sobre o conceito de 
investigação. A coleta dos relatos das crianças foi realizada anteriormente a lei-
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tura e discussão do livro infantil “Sid: o cientista – Que cheiro é esse”, na versão 
brasileira de N. T. Raymond e ilustrado por Jim Henson.

Visando estabelecer a aproximação do grupo pesquisado, que Segundo (COR-
SARO, 2009, p. 85) requer que o pesquisador não apenas observe repetidamente 
as crianças, mas também participe do grupo, acompanhamos a rotina do traba-
lho da professora durante uma semana. Com isso, conseguimos estabelecer certo 
grau de relacionamento, respeito e intimidade com as crianças.

No dia da coleta a professora realizou suas atividades de rotina, e a partir da 
musica Alecrim, iniciamos a busca de informações com as crianças. Após a músi-
ca, uma das alunas comentou que havia essa planta em sua casa. Questionamos a 
aluna sobre o significado da palavra alecrim:

É uma planta que tem lá em casa. E ela enfeita o jardim. (P)

Em seguida o aluno (K) interferiu dizendo:

É um pouco fedida (porque o Beethoven, o cachorro fica lá por perto).
Fica numa paredinha pequenininha que a minha avó fez e colocou as plantinhas.

Em seguida, questionamos as crianças sobre o que era investigação? As crian-
ças ficaram muito curiosas com o gravador. Perguntamos a elas se poderíamos 
gravar aquele momento e fomos autorizados. Então, vieram os relatos:

É quando alguém investiga alguma coisa. (R)

Procurar e achar onde tem a luz. Quando meu pai foi ver uma casa para alugar, 
estava tudo escuro e o dono ficou procurando onde tinha luz para acender. (K)

Investigar uma pista; tem um binóculo para ver as pistas e tem que usar uma 
máscara; tem uma maleta. (B)

Eu vi um filme de investigação, aí uma pessoa tem que achar uma pessoa e tem 
que investigar; usa uma lente e uma lanterna para iluminar e achar as pegadas. (R)

É quando a polícia tem que achar um bandido que ta roubando; ela tem que  
pegar a lanterna, acender a luz e passar pelas casas pra ver se tem algum bandido 
escondido. (G)

É investigar quando tem pistas e pegadas pelo chão; é investigar quem joga lixo 
na rua. (P)
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O detetive faz a investigação; ele usa um espelhinho pra achar as pegadas e aque-
le negócio grandão de buzina. (K)

O detetive usa uma lanterna pra achar as pegadas e coloca em uma mochila. (M)

É detetive. (P)

Os pequenos trazem em seus relatos a forma como eles percebem o mundo e 
tudo aquilo que está ao seu redor, evidenciando sua experiência pessoal, trazen-
do a riqueza de suas vivências. Segundo (DEMARTINI, 2002, p. 8) é importante 
[...] aprender a trabalhar com aquilo que é dito e com aquilo que não é dito, por-
que temos, principalmente no caso de crianças, esse contexto de “pouca fala”. 

Em seguida, realizamos a leitura do livro infantil Sid: o cientista – Que cheiro é 
esse. Durante essa leitura, diversas foram as interrupções por parte das crianças, 
pois o livro é bastante instigante e provocou a curiosidade das crianças. 

Logo após a leitura apresentamos para as crianças um objeto (uma lupa) e 
perguntamos se elas conheciam; a maioria logo respondeu que era uma lente. 
Umas das crianças respondeu que era um binóculo; Confirmamos que o objeto 
era uma lente e comentamos sobre as diferenças entre lupa e binóculo. 
Cada criança pode segurar a lente e descobrir as possibilidades de transfor- 
mação oferecidas por ela, seja em relação aos objetos quanto em relação ao pró-
prio rosto. 

A aluna (P) ofereceu o estojo para que a (A. P.) visse como o desenho do esto-
jo era ampliado com a lente. Foi um momento divertido e enriquecedor para as 
crianças.

Fonte: Fotos retiradas do arquivo da pesquisadora.

Neste texto, optamos por trazer uma avaliação de caráter mais descritivo da 
nossa investigação, a fim de chegarmos, possivelmente a uma síntese da trajetó-
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ria que foi realizada durante a pesquisa, evidenciando os caminhos escolhidos 
para responder os questionamentos norteadores desse estudo. Metodologica-
mente, apresentamos alguns dos elementos que consideramos relevantes na 
captação dos olhares das professoras da escola parceira sobre suas práticas pe-
dagógicas e conhecer o papel que ocupa a criança nas atividades investigativas.

Os resultados alcançados evidenciam uma aproximação com a pesquisa peda-
gógica mediante o trabalho com projetos temáticos. O termo pesquisa é utilizado 
de diferentes maneiras e suas concepções de infância, de criança e a faixa etária 
que trabalham justificam os caminhos escolhidos em suas atividades denomina-
das como pesquisa.

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

Acreditamos no papel da pesquisa como exercício didático e necessário na 
construção da autonomia dos alunos e professores. Entendemos que esse exercí-
cio didático não poderá abstrair todas as informações presentes no contexto do 
ensino e da aprendizagem da criança. Porém, conforme afirma Lerner (2006 
apud PENITENTE, 2013, p. 11) é preciso compreender as variáveis implicadas na 
situação didática e fornecer efetivas situações de aprendizagem.

Nesse contexto, o estudo do cotidiano poderá apontar as possibilidades de 
trabalho investigativo com crianças, colocando-as como sujeito de um processo, 
em que é necessário ouvi-las, dar voz e vez a elas. A pesquisa pode instigar a prá-
tica cotidiana para buscar instrumentos de investigação que atendam as necessi-
dades da escola, refletindo e compreendendo melhor a relação teoria e prática 
(PENITENTE, 2013, p. 72).

Esperamos com essa investigação, ter contribuído com o processo de forma-
ção desses profissionais, mediante a reflexão conjunta entre professores, pesqui-
sadora e colaboradores, a fim de problematizar, analisar e compreender suas 
próprias ações pedagógicas, seu cotidiano escolar, produzindo significados e co-
nhecimentos que possam orientar o processo de transformação de suas práticas.
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DiREiTOS HumANOS E GÊNERO NA EDuCAÇÃO iNFANTiL

Tânia Suely Antonelli marcelino Brabo
Faculdade de Filosofia e Ciências/Unesp/Marília

Resumo: O texto versa sobre direitos humanos e gênero na Educação Infantil a partir dos 
resultados de projeto desenvolvido com o apoio da Prograd em uma Escola Municipal de 
Educação Infantil, da cidade de Marília/SP. O projeto teve como objetivos promover a forma-
ção a respeito da temática para as profissionais bem como para alunas e alunos da escola 
onde foi desenvolvido o projeto, visando a mudança nas práticas pedagógicas. Outro objetivo 
é a formação em direitos humanos e gênero das alunas bolsistas do projeto que têm a opor-
tunidade de conhecer o cotidiano da escola. A pesquisa é realizada nos moldes da pesquisa-
-ação. Como resultados podemos afirmar, dentre outros, que houve uma mudança significa-
tiva nas práticas pedagógicas que agora têm como pressuposto a educação em direitos 
humanos e a igualdade de gênero. 

Palavras-chave: Educação; direitos humanos; gênero; formação de profissionais da educa-
ção; práticas pedagógicas. 

iNTRODuÇÃO

Este texto apresenta parte dos resultados do projeto Direitos humanos e gêne-
ro na Educação Infantil, financiado pela Prograd, que tinha como primeiro objeti-
vo a formação em direitos humanos e gênero de profissionais da educação e de 
alunos e alunas da Educação Infantil. O segundo objetivo foi refletir coletivamen-
te sobre práticas pedagógicas além de propor atividades voltadas aos temas es-
tudados. O terceiro objetivo foi divulgar o Plano Nacional de Educação em Direi-
tos Humanos e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos bem como relembrar o importante papel da escola para a concretiza-
ção da cultura em direitos humanos e para a igualdade de gênero. O quarto obje-
tivo é a formação a respeito da temática aos alunos e alunas da graduação que 
participam do projeto além de possibilitar o contato com o cotidiano da escola. 

Conforme a literatura aponta, o trabalho pedagógico com ênfase na educação 
em direitos humanos e na igualdade de gênero, deve ser desenvolvido desde os 
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primeiros anos de escolarização da criança. O que nos tem motivado para o de-
senvolvimento deste projeto, está em consonância com o que expressa Kramer 
(2011, p. 105), 

Nosso maior desafio é o de, com a consciência dos totalitarismos a que o século 
XX assistiu, semear o que tem sido chamado de tolerância com o objetivo de cons-
truir uma educação fundada no reconhecimento do outro e suas diferenças de cultu-
ra, etnia, religião, gênero, classe social, idade. 

Como a autora, pensamos que para atingir este objetivo, “[...] é preciso comba-
ter a desigualdade e educar contra a barbárie, o que implica uma ética e exige 
uma perspectiva de formação cultural que assegure sua dimensão de experiência 
crítica” (idem). Concebendo que a educação em direitos humanos e para a igual-
dade de gênero, entendidas como princípios éticos da democracia, podem contri-
buir para a mudança explicitada por Kramer, se trabalhada desde a infância. 

Discorreremos, então, brevemente, sobre o caminhar histórico do projeto e as 
constatações que o mesmo possibilitou à luz da literatura de referência, nos dois 
anos em que foi desenvolvido. Apresentaremos os resultados observados em 
uma Escola Municipal de Educação Infantil da cidade de Marília-SP. 

CAmiNHAR HiSTóRiCO DO PROJETO, LiTERATuRA E CONSTATAÇÕES 

NO COTiDiANO DA ESCOLA PÚBLiCA

A problemática da desigualdade de gênero e dos direitos humanos, têm sido 
nossa preocupação desde quando ingressei no magistério em escolas de Educa-
ção Infantil e do Ensino Fundamental, na década de 1980. Neste momento, ainda 
estudante do Curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e Ciências, da Unesp, 
Câmpus de Marília, iniciei os estudos e pesquisas para entender os fatores condi-
cionantes da desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Iniciando o 
mestrado, ainda docente destes níveis de ensino, realizei a pesquisa que deu ori-
gem ao livro Cidadania da Mulher Professora (BRABO, 2005). No doutorado, de-
diquei-me a entender um questionamento que surgiu durante a realização da 
pesquisa de mestrado, a participação das mulheres na política local, sistematiza-
da no livro Gênero e poder local (BRABO, 2010). Neste caminhar motivado pelos 
questionamentos de vida e transformados em objeto de pesquisa, desde os anos 
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de 1990, temos estudado como a questão da mulher e das relações sociais de 
gênero têm sido trabalhadas nas escolas. 

A partir do ano 2000, quando ingressei no magistério do Ensino Superior, in-
corporei a temática dos direitos humanos e da cidadania tanto nas pesquisas trie-
nais, junto ao Departamento de Administração e Supervisão Escolar, quanto junto 
ao Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília, através do desenvolvi-
mento de projetos de pesquisa e de extensão. A partir do momento em que inicia-
mos os projetos junto ao Núcleo de Ensino, houve a possibilidade de aprofunda-
mento do conhecimento da realidade das escolas bem como o desenvolvimento 
de trabalho teórico e prático junto às mesmas com a temática do projeto. Com 
todas estas ações, está sendo possível realizar, ao mesmo tempo, atividades de 
ensino, pesquisa e extensão universitária proporcionando, inclusive, a formação 
de ex-bolsistas dos projetos em nível de Pós-Graduação e em Iniciação Científica. 

Nesta trajetória, constatamos que a questão dos direitos humanos e da cida-
dania, não têm sido abordados na maioria das escolas ou, freqüentemente, têm 
sido mal trabalhados. Em muitos casos, contatamos que a questão de gênero é 
desconhecida e que direitos humanos são entendidos numa visão distorcida. 
Além disso, pudemos constatar que os temas objetos do projeto não têm sido vi-
venciados nas relações sociais que ocorrem no cotidiano, contrariando o pressu-
posto da educação em direitos humanos que é conhecer e viver direitos humanos 
e cidadania na escola. São componentes essenciais da cultura da escola. Confor-
me Libâneo (2013, p. 92), a cultura da escola “[...] representa hoje um elemento 
indissociável das práticas de organização e gestão, ao lado de outros como a es-
trutura organizacional, a tecnologia (recursos e técnicas), as relações de traba-
lho, as formas de participação.” O mesmo podemos dizer a respeito da questão de 
gênero, contudo, como mencionado, apesar de ser um tema desconhecido pelos/
as docentes é reafirmado numa perspectiva da visão binária (mundo masculino 
e mundo feminino) e patriarcal, no cotidiano das escolas.

Esta constatação mostra os desafios que ainda estão postos para que o ideal 
de educação na perspectiva da igualdade de direitos almejado por educadores e 
educadoras bem como pelos militantes dos movimentos sociais contemporâneos 
se efetive nas escolas. Há que se empreender esforços para que estes temas este-
jam presentes nos currículos e nas práticas pedagógicas desenvolvidas nas esco-
las visto que a temática é uma necessidade na sociedade atual na qual, no dizer 
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de Kramer (2011) educar contra a barbárie (que constatamos na atualidade na 
sociedade em geral) e porque está presente nos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (BRASIL, 1997), no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRA-
SIL, 2006) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos (BRASIL, 2012) nos quais a idéia de direitos e a questão de gênero estão 
contemplados. Segundo Vianna, Unbehaum (1994), nos Parâmetros, as questões 
de gênero aparecem claramente assim como a idéia de direitos. Há nos mesmos 
a inclusão de temas que visam resgatar a dignidade da pessoa humana, a igual-
dade de direitos, a participação ativa na sociedade, de acordo com os pressupos-
tos da democracia.

Ressaltamos, também, que os documentos que norteiam a educação do muni-
cípio em questão, contemplam a perspectiva de gênero, conforme Dal Evedove 
(2012, p. 151) constatou, a Proposta Curricular para Educação Infantil II, finaliza-
da em 2009, 

[...] apresenta grandes avanços na incorporação das reivindicações dos movimentos 
sociais, da academia e da sociedade civil organizada. Quanto à temática de gênero, é 
indicado que as propostas curriculares devem estar comprometidas com o rompi-
mento das desigualdades sociais, dentre elas a de gênero, enfocando a função socio-
política da proposta pedagógica. [...]

Tanto a literatura quanto as políticas educacionais mostram que este traba-
lho, visando a superação da desigualdade e a promoção da cultura em direitos 
humanos, têm na escola o seu locus ideal, tanto para as crianças e jovens quanto 
para pais, mães e comunidade em geral. 

No que se refere à questão de gênero, uma das primeiras dificuldades para 
mudanças tanto com relação à sensibilidade a respeito do tema é que a escola 
pública tem sido entendida como um local onde a educação oferecida é igual para 
ambos os sexos. Entretanto, como as pesquisas mostram e temos constatado, fre-
quentemente, as relações sociais e as práticas pedagógicas reforçam alguns cos-
tumes que prevalecem na sociedade, como sendo naturais, no que diz respeito 
aos papéis masculinos e femininos. Acrescentamos, atualmente, outro problema 
que dificultará ainda mais o trabalho pedagógico na perspectiva de gênero e que 
interferiram para que o tema estivesse presente nos Planos Nacional, Estadual e 
Municipal de educação, a investida religiosa contra a inclusão do tema sob a jus-
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tificativa de que há uma “ideologia de gênero”, que desejam combater, principal-
mente, no que refere-se à diversidade sexual. Constatamos, além disso, que a es-
cola esquece que no processo de socialização que a criança vivencia no seu 
cotidiano, além da assimilação de conhecimentos, sua identidade está sendo for-
mada. E este processo ocorre não apenas na sala-de-aula mas em todos os espa-
ços e em todos os momentos. A co-educação não garante uma educação igualitá-
ria na perspectiva dos direitos e da igualdade para meninos e meninas, esta 
ocorrerá se houver esforços para a superação da visão androcêntrica de mundo. 
Convém aqui relembrar o que afirma Auad (2006 p. 56) 

[...] não há educação para a democracia sem co-educação. A escola só será uma insti-
tuição comprometida com o fomento da solidariedade e desenvolvimento da digni-
dade quando também estiver comprometida com o término das desigualdades entre 
o masculino e o feminino. 

A co-educação, assim como a educação para a democracia, só existirá se fundada 
em um conjunto de ações adequadas e sistematicamente voltadas para sua existên-
cia e manutenção. Figura, nesse aspecto, o enorme valor das práticas pedagógicas 
para levar a bom termo tais ideais. Nessas práticas pedagógicas, os sujeitos são pro-
fessoras, alunos e alunas. 

Outro fator observado que dificulta o trabalho na perspectiva aqui defendida, 
diz respeito ao fato de os/as profissionais que atuam nas escolas não terem vi-
venciado nos cursos de formação inicial e continuada, reflexões e conhecimento 
teórico a respeito da temática do projeto, o que colabora consideravelmente para 
a não mudança nas práticas pedagógicas e para a não inclusão dos temas em pau-
ta no seu currículo. Pelas colocações feitas, constatamos que o desenvolvimento 
de ações como as que o projeto propõe, são essenciais pois, conforme constata-
mos e San Martin (2009, p. 96) aponta

Es importante tener em cuenta que la construcción de la identidad de gênero es 
determinante de las relaciones entre mujeres y hombres, no es extraño que la idea de 
femineidad y masculinidad que se representa en el cotidiano social este incidiendo  
en las conductas de abuso de poder de los hombres sobre las mujeres. 

Além disso, há que se acrescentar que a violência doméstica e a desigualdade 
salarial, para citar apenas dois problemas vivenciados por muitas mulheres na 
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sociedade brasileira, ainda é uma realidade que pode ser modificada se a educa-
ção para a igualdade de gênero e na perspectiva dos direitos humanos for inicia-
da desde a mais tenra idade. 

Esta foi uma constatação do movimento feminista nacional e paulista que daí 
propuseram um debate nas escolas. Assim, a questão da mulher fora trabalhada 
nos anos de 1980, nas escolas estaduais paulistas, mas esse foi um momento úni-
co que não teve continuidade (BRABO, 2005). É importante ressaltar o que afir-
ma Abramowicz et al. (2006, p. 27), que 

[...] desde o início da industrialização, a questão da necessidade de creches esteve 
presente nos movimentos operários. As mulheres, já na Primeira República, organi-
zavam-se para reivindicar condições dignas de vida, de trabalho e de educação para 
seus filhos; o poder público, no entanto, oferecia pouquíssimas opções de atendi-
mento e limitava-se a exercer o papel de fiscalizador das práticas existentes. 

Esta movimento por educação e por creches para os filhos(as) das mulheres 
trabalhadoras, foi muito intenso dos anos de 1970 em diante, tendo a contribui-
ção do movimento feminista que se organizava no país. Apesar desta mobilização 
intensa, ainda conforme Abramowicz et al. (idem), 

A educação da criança de 4 a 6 anos foi inseria nas ações do Ministério da Educa-
ção (MEC) somente em 1975, quando foi criada a Coordenação de Educação Pré-Es-
colar (BRASIK/MEC, 2005). É importante ressaltar que, nesse período, o atendimen-
to ao “pré-escolar” era oferecido muito mais por programas ligados ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social do que pelo Ministério da Educação. 

Com o fim da ditadura militar, há um intenso movimento de mobilização 
social pela elaboração de uma nova Constituição. Dentre os movimentos sociais, 
temos o movimento feminista, o Movimento Criança pró-Constituinte e o e Mo-
vimento de Luta por Creche que organizaram-se para reivindicar o direito à 
educação desde bebês, para os(as) filhos(as) de trabalhadores(as). Temos tam-
bém, neste momento, o papel importante do Movimento Negro lutando contra 
o racismo e as discriminações contra a população negra, conforme se lê em 
Abramowicz et al. (2006). 

Nas escolas estaduais, observamos atualmente iniciativas pontuais próximas 
ao Dia Internacional da Mulher ou ao Dia Internacional de Combate à Violên- 
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cia contra a Mulher, além de propostas levadas às escolas nesse período pela 
APEOESP e, em Marília também pelo Conselho dos Direitos da Mulher em con-
junto com a Rede de Combate à Violência contra a Mulher, contudo, não consta-
tamos que a temática seja trabalhada de forma transversal no currículo da maio-
ria das escolas. No final da década de 1980, temos a elaboração do Programa 
Nacional de Direitos Humanos e do Programa Estadual de Direitos Humanos, 
elaborados na década de 1990, que traziam a necessidade de as escolas de todos 
os níveis trabalharem essa temática para o alcance da cultura democrática e em 
direitos humanos. 

No plano municipal, tivemos a elaboração do Programa Municipal de Direitos 
Humanos, em 1999, atualmente em processo de avaliação e revisão, cuja elabo-
ração foi coordenada pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília, 
também reafirmava a necessidade de a educação em direitos humanos ser apren-
dida e vivida na escola contemplando a questão das mulheres e das outras mino-
rias sociais. 

Um grande avanço se observa em 2006, conforme já mencionado, quando foi 
lançado o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, discutido democra-
ticamente com a comunidade, que propõe a educação em direitos humanos para 
todas as áreas do conhecimento e para todos os níveis e modalidades de ensino, 
contemplando gênero, diversidade sexual, a questão de raça/etnia, dentre outros. 
Apesar da importância da política, constatamos que o documento é praticamente 
desconhecido nas escolas. O mesmo se constata sobre o importante documento 
que versa sobre os direitos de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente-ECA (BRASIL, 1990). Conforme Bazílio e Kramer (2011, p. 25) res-
saltam, a originalidade do documento em relação aos outros anteriores é com-
provada pela “[...] participação de setores da sociedade civil na mobilização e re-
dação da nova lei.[...]” E, além disso, “[...] do ponto de vista conceitual, o Estatuto 
abandona o paradigma da ‘infância em situação irregular’ e adota o princípio de 
‘proteção integral à infância’ [...] ”. Ainda conforme Bazílio e Kramer (2011, p. 27), 
três princípios da lei devem ser destacados: 

a) A criança e o adolescente como pessoas em condição particular de desenvolvimento. 
b)  A garantia-por meio de responsabilidades e mecanismos amplamente descritos– 

da condição de sujeitos de direitos fundamentais e individuais.

c)  Direitos assegurados pelo Estado e conjunto da sociedade como prioridade absoluta. 
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Outra ação, que vale a pena destacar, ocorreu em 2007, na Diretoria de Ensino 
de Marília, o Programa desenvolvido em parceria com o MEC, o Ética e Cidadania: 
construindo valores na escola, que tinha como objetivos trabalhar direitos huma-
nos, democracia, cidadania, diversidade (sexual, étnico/racial e de gênero). Con-
tudo, o Programa não foi desenvolvido posteriormente (BRABO, 2009). Ressalta-
mos que o projeto, além de trabalhar outros documentos e textos de referência 
acerca da temática, trabalhou o Plano Nacional acima mencionado e sugeriu ati-
vidades como as que o Guia Prático para Educadores e Educadoras (UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO, 2006) para a igualdade de gênero propõe, além de ativida-
des de outros materiais pedagógicos aos quais pudemos ter acesso com as 
pesquisas de pós-doutorado realizadas em Portugal (2007) e Espanha (2012), 
que têm políticas e uma larga experiência em educação para a igualdade de gêne-
ro e em direitos humanos. 

Todas as constatações mencionadas, além de outras, foram possíveis com o 
desenvolvimento dos projetos financiados pela Prograd que possibilitou verifi-
carmos, conforme já mencionamos, a falta de formação continuada para docen-
tes nessa temática e o quanto necessitam de um apoio tanto do ponto de vista 
teórico quanto do ponto de vista pedagógico para trabalharem os temas trans-
versais junto ao conteúdo que já desenvolvem, dentre eles, os direitos humanos 
e gênero, além de auxiliar para que estes sejam tratados de forma multi e trans-
disciplinar. 

Ressaltamos, assim, que pelos motivos explicitados, ainda tratam-se de temas 
ainda atuais e relevantes. Apesar de gênero estar presente na política educacio-
nal tanto no que se refere ao currículo quanto no debate sobre a organização da 
escola, na prática social ainda há muito que se caminhar pois os indicadores de 
condições de vida da população brasileira ainda revelam um quadro de desigual-
dade cruel, sendo que a questão da violência ainda é um dos graves problemas 
sociais vivenciados por grande parte da população e, em especial, pelas mulheres 
brasileiras. Acreditamos que a educação em direitos humanos e pela igualdade 
de gênero possa contribuir para mudanças nesta triste realidade. 

Outros resultados do projeto foram: sensibilização de todas (direção, coorde-
nação e docência) a respeito da importância do trabalho que contemple a temá-
tica, melhoria da qualidade da educação das crianças visto que puderam viven-
ciar momentos de reflexão sobre os direitos das crianças, sobre o respeito à 
diferença incluindo as necessidades de crianças com deficiência e mudanças nas 
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práticas pedagógicas sendo que estas estão agora em consonância com a educa-
ção para a igualdade de gênero e em direitos humanos. Ressaltamos duas ativida-
des que demonstram que as atividades desenvolvidas extrapolaram os muros da 
escola: um dos projetos desenvolvido por uma das professoras da escola, que 
versava sobre direitos humanos e inclusão de crianças com deficiência foi sele-
cionado para ser apresentado para estudantes dos Cursos de graduação da Uni-
dade de Marília e outro projeto sobre educação em direitos humanos, também 
desenvolvido por outra professora da escola, que foi selecionado para ser apre-
sentado no evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação, que ocorre 
anualmente, de apresentação dos projetos inovadores desenvolvidos nas escolas 
da localidade. Pudemos constatar, ainda, que já faz parte do cotidiano das aulas e 
demais atividades que são desenvolvidas pelas professoras, a não separação de 
brinquedos para meninas e para os meninos bem como nas brincadeiras além da 
preocupação de trabalhar as histórias infantis de forma a não reforçar estereóti-
pos que afirmem os papéis de ambos os sexos. 

CONCLuiNDO O TEXTO mAS ESPERANDO CONTiNuAR O DEBATE 

Conforme Haddad (2006, p. 533) a partir do momento que a responsabili-
dade pelo cuidado e pela socialização da criança pequena deixa de ser exclusiva 
da família para ser compartilhada por toda a sociedade, passando a ser enten-
dida como um direitos humano, com isso “ [...] parte do processo de educação da 
criança pequena (criação, formação) torna-se uma questão pública e, portanto, 
pertinente ao âmbito dos direitos humanos, com enormes implicações no desen-
volvimento de políticas e programas de ECI”. Esta mudança requer:

•  uma redefinição da relação entre público (Estado) e privado (família) nos assun-
tos relativos à infância;

•  o reconhecimento do direito da criança de ser cuidada e socializada em um contex-
to social mais amplo que o da família;

•  o reconhecimento do direito da família de dividir com a sociedade o cuidado e a 
educação da criança;

•  o reconhecimento do cuidado infantil como uma tarefa profissional, que, junta-
mente com a educação num sentido mais amplo, constitui uma nova maneira de 
promover o desenvolvimento global da criança.
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Tudo isso exige uma definição da responsabilidade do Estado; da vinculação ad-
ministrativa; da população-alvo e faixa etária; da política de financiamento; dos tipos 
de instituições oferecidas; do perfil e formação do pessoal; do ambiente físico; das 
diretrizes pedagógicas; e do envolvimento dos pais.

Conforme aponta ainda a autora, neste novo modelo, há necessidade de mu-
danças na perspectiva da educação em direitos humanos e para a cidadania, en-
tendendo a criança como cidadã em desenvolvimento, sujeito de direitos. Para 
tanto, conforme consta dos documentos legais, inclusive os educacionais, há ne-
cessidade de garantir:

Ao invés de estruturas institucionais rígidas e uniformes, o ambiente de educa-
ção e cuidado deve possibilitar à criança, desde cedo, crescer e se desenvolver em 
uma atmosfera tanto familiar quanto coletiva; interagir com outras crianças e com 
outros adultos e aprender através dessas relações; sentir-se bem, amada e respeita-
da e desenvolver atitudes e padrões de pensamento construtivos; fazer escolhas, re-
alizar projetos, engajar-se em experiências enriquecedoras e envolventes com seu 
grupo etário e crianças de idades variadas; comunicar suas ações, participar, dentro 
das possibilidades, das decisões que afetam suas vidas; movimentar-se e brincar li-
vremente; tirar uma soneca quando estiver cansada; comer quando faminta; ficar 
sozinha quando sentir vontade; buscar o apoio e a proteção do adulto quando se 
sentir insegura.

Outra questão a se considerar e que constatamos em todos os projetos que 
desenvolvemos em outras escolas bem como no relato de alunos que procuram 
as escolas para realização de estágio, é que há um preconceito com relação aos 
homens atuando na educação infantil, principalmente, no caso das crianças mais 
pequenas, o que demonstra uma persistência da visão de cuidado de crianças 
como trabalho de mulher. Neste sentido e do que apresentamos neste texto, alia-
do ao que a literatura aponta para a concretização desta almejada Educação In-
fantil, há necessidade de que os cursos de formação inicial e continuada também 
promovam a educação na perspectiva que é uma necessidade ainda na atualida-
de. Conforme Haddad (2006, p. 540)

Uma abordagem integrada pressupõe profissionais de ambos os sexos, qualifica-
dos, bem pagos, que preencham as funções social e educacional, deixando de lado a 
idéia de educação e cuidado como um domínio das mulheres que não requer habili-
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dades profissionais. Uma das maiores barreiras a essa abordagem é a diversidade  
de crenças e expectativas em torno do que os profissionais de ECI deveriam oferecer 
às crianças.

O perfil desejado não corresponde ao modelo de professor de escola formal, cuja 
principal função é o ensino de disciplinas, tampouco ao modelo de mãe-substituta, 
que simplesmente cuida das crianças quando os pais estão fora. O perfil desejado é 
aquele que reflete as múltiplas funções da ECI.

A formação de quem cuida das crianças pequenas e as educa não pode ser aquela 
que visa apenas o acúmulo de informações. Além de um conhecimento profundo de 
pedagogia e psicologia infantil, de sociologia da infância e de cultura da criança, as-
sociado a grande dose de experiência prática, a formação inicial deve incluir a educa-
ção do corpo, dos sentimentos, das emoções, fala, da arte, do canto, do conto e do 
encanto. Uma educação fragmentada não produz eco na alma de uma criança.

Uma boa formação é o veículo mais importante para criar uma força de trabalho 
compatível com os objetivos de uma abordagem integrada.

Concluindo, a autora ressalta que a maioria dos países ainda não atingiu o 
estágio de promoção da educação infantil de forma integrada e de qualidade. 
Conforme constatou questões fundamentais permanecem não resolvidas e de-
mandam atenção urgente de governos, gestores, pesquisadores, profissionais da 
área e organizações internacionais. Corroboramos com o que autora afirma como 
um desafio ainda presente para a real concretização do direito à educação de 
qualidade das crianças pequenas. Ela questiona: 

Uma das questões mais importantes é nosso entendimento dos conceitos de edu-
cação e cuidado infantil, responsabilidade perante a socialização da criança peque-
na, diversidade e contexto. A questão fundamental permanece: que tipo de educação 
queremos e imaginamos para as crianças pequenas?

E nós complementamos, há necessidade de um esforço de todos atores sociais 
já mencionados, no sentido de garantia desta educação necessária e idealizada 
por aqueles e aquelas que têm lutado pela concretização do direito à educação 
das crianças desde a mais tenra idade, contudo, esta não será plena se não con-
templar os direitos humanos e a educação para a igualdade de gênero. Este é um 
desafio que ainda temos. 
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TERRiTóRiO E ENSiNO DE GEOGRAFiA: umA LEiTuRA  
DA CiDADE E SuAS TERRiTORiALiDADES

Lucas Labigalini Fuini
Joaquim L. P. V. Domingues

Câmpus Experimental/Unesp/Ourinhos

Resumo: Este artigo1 busca trazer os principais resultados do projeto “Território, territoria-
lidades e usos do território: uma leitura da cidade”, desenvolvido no biênio 2013-2014, com 
apoio e financiamento do programa Núcleo de Ensino-Prograd. Portanto, este texto está or-
ganizado em três partes: dos referenciais teóricos, da contextualização e das atividades do 
projeto. Tratou-se de uma prática de extensionismo educativo, desenvolvida no município de 
Ourinhos-SP, baseada no auxílio à construção de conceitos geográficos e à conscientização 
socioespacial sobre a cidade e sua dinâmica territorial segregadora. Em decorrência do pro-
jeto realizado, foi possível perceber que a dimensão que os educandos e público-alvo trouxe-
ram de conceitos como, território, territorialidade, desenvolvimento, segregação e cidade 
tem direta associação com a bagagem de vivência cotidiana que constroem historicamente 
no espaço, e que se manifesta em suas representações sociais, permitindo-nos contextuali-
zar melhor os conceitos geográficos, por meio da transposição didática oferecida nas ativida-
des, constituindo um outro olhar sobre a cidade e seu desenvolvimento, animado pela dinâ-
mica social e pela diversidade cultural encontrada em diferentes contextos que diferem do 
olhar dado pelo formalismo científico e pelo tecnicismo burocrático. 

Palavras-chave: Território; cidade; representação social; conceitos geográficos; ensino  
de Geografia. 

iNTRODuÇÃO

O presente artigo se propõe a realizar uma análise do projeto desenvolvido 
junto ao Programa Núcleo de Ensino/Prograd, denominado de “Território, territo-

1 Na pesquisa de dados, intervenções didáticas e preparação/sistematização do material escri-
to que subsidia este artigo contamos com a colaboração decisiva do aluno Gabriel Fabril Serra 
Fasanaro de Oliveira, bolsista do Núcleo de Ensino entre 2013 e 2014. 
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rialidades e usos do território em Ourinhos: Uma leitura da cidade”.2 Esse projeto 
teve dois anos de duração (2013-2014) e foi realizado no câmpus de Ourinhos, da 
Unesp, em coordenado pelo Prof. Dr. Lucas Labigalini Fuini, em colaboração com 
o Prof. Dr. Luciano Antônio Furini, e com auxílio dos bolsistas Bruno Pomela de 
Mattos (2013) e Gabriel Fabril S. F. de Oliveira (2013-2014), além do bolsista  
de extensão da Proex Joaquim L. P. V. Domingues (2014). 

Seu objetivo principal foi desenvolver um trabalho com escolas de nível mé-
dio acerca das percepções e territorialidades que os educandos desenvolvem so-
bre e no espaço da cidade, oferecendo materiais didáticos, oficinas e capacitações 
para construir um raciocínio geográfico, crítico e reflexivo, sobre os usos do ter-
ritório no espaço urbano e a representações sociais dos alunos como agentes 
envolvidos nessa construção e nesses usos (CORRÊA, 1995), capacitando-os para 
uma conscientização e postura ativa sobre o planejamento urbano. Assim, um 
outro objetivo alimentado foi trabalhar, de maneira a descontruir, a concepção de 
desenvolvimento associada ao território, como espaço apropriado, vivido e pro-
duzido (HAESBAERT, 2004; SAQUET, 2007; RAFFESTIN, 1993), através de indica-
dores sociais e econômicos, como o PIB (Produto Interno Bruto) e IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano). 

O primeiro ano do projeto contou com uma parceria com a Diretoria Regional 
de Ensino de Ourinhos (renovada em 2014) e com uma escola da rede pública 
estadual de ensino (EE Dr. Ary Corrêa), e outra privada (Colégio Pólis), aplicando 
as mesmas atividades no formato de oficinas para ambas, em turmas de 2º. Ensi-
no Médio. Ao final realizou-se um trabalho de campo para observações in loco de 
problemas urbanos discutidos em sala. Trabalhou-se com as representações so-
ciais (MOSCOVICI, 2003) oriundas de perguntas indutoras sobre pontos de refe-
rência e problemas urbanos, além de também ter-se percorrido uma metodolo-
gia que se iniciou com a contextualização sobre o desenvolvimento de Ourinhos, 
capacitando-os a analisar e compreender os indicadores socioeconômicos pre-
sentes em tabelas, gráficos e mapas (Seade, IBGE, Cnefe, Googlemaps), atuais e 

2 Agradecemos à Profa. Dra. Márcia Cristina Mello, da Unesp-Ourinhos, por ter nos viabilizado 
contatos e oportunidades para a realização desse projeto. Agradecemos ao Prof. Dr. Luciano 
Antônio Furini pela parceria e troca de experiências no primeiro ano do projeto. Agradecemos 
também às instituições parcerias, pela abertura e compreensão e, aos docentes e alunos, nos-
so especial agradecimento e carinho por terem se engajado nas dinâmicas educativas que 
desenvolvemos. 
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em séries históricas, e posterior introdução à técnica de trabalho de campo para 
coleta obtenção de fotografias e coleta de informações. 

No segundo ano, considerando as dificuldades apresentadas no primeiro ano3 
e a necessidade de delimitar melhor o objeto de pesquisa e atuação, trabalhou-se 
com a perspectiva territorial associado do Desenvolvimento e incorporada em 
indicadores como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e o IDH-munici-
pal, explorando desse foco a consequência do desenvolvimento do modo capita-
lista de produção no espaço urbano, com a segregação socioespacial (VILLAÇA, 
1995), com alunos do 2º EM da EE Dr. Ary Corrêa, de Ourinhos, através de nova 
parceria com a Diretoria de Ensino. 

Nesse segundo ano, deu-se atenção maior à construção, no processo de ensi-
no-aprendizagem, de conceitos fundamentais à reflexão geográfica sobre o de-
senvolvimento, como o de Território e Lugar, retomando a escala de compreensão 
do indivíduo e seu espaço de vivência para a reflexão sobre o Desenvolvimento 
(BOISIER, 2003; FURTADO, 2000; SANTOS, 1996; SANTOS; SILVEIRA, 2010; SIL-
VEIRA, 2011). Desde 2013 temos desenvolvido o projeto em parceria com o pro-
jeto de extensão “Grupo de Estudos sobre Dinâmicas Econômicas e Território”, 
em sua primeira versão (“Montando um base (geo)estatística e documental”),  
e na segunda versão (“Reflexão e ensino sobre a relação entre Desenvolvimento e 
Território”), possibilitando um profícuo intercâmbio entre bolsistas da Proex e do 
Núcleo-Prograd, nas discussões e seminários, nas atividades de planejamento e 
organização, na realização de oficinas nas escolas e na montagem de artigos, re-
sumos e relatórios.

BREVE HiSTóRiCO

O projeto em tela surge de uma preocupação de docentes do curso de Geogra-
fia da Unesp-Ourinhos em fazer aproximar conteúdos e conceitos que são traba-

3 No ano de 2013, na fase de avaliação da aprendizagem e aproveitamento dos alunos com as 
atividades do projeto, tivemos dificuldades para realizar as últimas atividades, por conta do 
relativo desinteresse das escolas no final do ano, quando mais voltadas ao período de avalia-
ção regular. Além disso, não conseguimos colher um número mínimo de atividades dos alu-
nos, além das primeiras baseadas na captação de conhecimento prévios. Assim, nosso critério 
de avaliação foi mais qualitativo, conforme o nível médio de participação dos alunos nas ofici-
nas. Já em 2014, conseguimos aplicar e recolher atividades. 
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lhados nos cursos de graduação, por vezes em um nível grande de abstração, e os 
conteúdos escolares. Constata-se a importância da interação universidade-escola 
na produção de conhecimentos e em sua apropriação, fazendo convergir, através 
da transposição didática (MELLO, 2013; BOLIGIAN, 2003; CAVALCANTI, 1998), os 
conhecimentos científicos, atrelados ao método científico, com os conhecimentos 
escolares, transformados pela didática. 

Outro desafio foi demonstrar as possibilidades de se aproximar do repertório 
escolar temáticas como “desenvolvimento” e “território”, aparecendo como um 
dos desafios da oficina proposta e, a partir de exemplos estatísticos, cartográfi-
cos e imagéticos, objetivando situar os objetos de ensino-aprendizagem no plano 
onde as coisas acontecem, onde as possibilidades do mundo se tornam realida-
des concretas, em perspectiva multiescalar. Tratou-se de um exercício de “geo-
grafização da cidadania” (SANTOS, 1987 apud NEVES, 2002), favorável ao pro-
cesso de construção de conceitos por meio da formação de um raciocínio espacial. 

DESENVOLVimENTO

Estudos e referências teóricas

O município e polo regional de Ourinhos pode ser visto como parte de um con-
texto-região com características que aproximam seus municípios e como um terri-
tório, sendo definido por relações de poder políticas que ensejam em seu interior 
processos de territorialização e desterritorialização de ordem econômica, social e 
cultural. Pode também ser visto como lugar ou referencial de lugares, pois em seus 
bairros e ruas se produzem relações cotidianas, um acontecer homólogo, que cria 
identidades sociais e é representado/concebido por movimentos e ações de per-
tencimento, resistência, assimilação (HAESBAERT, 2004; SANTOS, 1996). Ouri-
nhos/SP, cidade de porte médio, localizada acerca de 380 km da capital estadual, 
pode ser tratada como polo de uma área periférica, em termos econômicos e so-
ciais, em relação ao conjunto territorial paulista, como evidenciou Cano (1997) na 
análise do processo de desconcentração industrial no Estado.  

O território, como conceito fundamental da análise geográfica, é definido por 
Johnston (1994 apud SPOSITO, 2003) como a porção do espaço ocupado pela 
pessoa, grupo ou Estado, ou como um espaço social definido, ocupado e utilizado 
por diferentes grupos sociais como consequência de sua prática de territoriali-
dade ou o campo de forças exercitado sobre o espaço pelas instituições dominan-
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tes. O território pode também ser entendido como o nome político para o espaço 
de um país, sendo indissociável da ideia de Estado. Além disso, o território é tam-
bém qualificado pelos seus diferentes usos, ou seja, pela implantação de infraes-
truturas (sistemas de engenharia) e pelo dinamismo da economia e da socieda-
de, abarcando os movimentos de população; distribuição da agricultura, indústria 
e dos serviços; o arcabouço normativo, incluídas a legislação civil, fiscal e finan-
ceira; além do alcance e extensão da cidadania (SANTOS; SILVEIRA, 2010).

Território é tratado, em abordagens contemporâneas (RAFFESTIN, 1993 [1980], 
SAQUET, 2007; HAESBAERT, 2004), como um espaço dominado/controlado e 
apropriado de natureza material/imaterial, multidimensional, relacional e inter 
(ou trans) escalar. Em Haesbaert (2004) e Haesbaert; Limonad (1999), conce- 
be-se quatro vertentes (ou dimensões) básicas de tratamento do território: a) 
política (ou jurídico-política), como espaço controlado e delimitado por um de-
terminado poder (ex.: Estado); b) cultural (ou simbólico-cultural), que prioriza a 
dimensão simbólica e subjetiva (e mesmo ideológica) da apropriação e valoriza-
ção por um grupo de seu espaço vivido; c) econômica (economicista), que enfa-
tiza a dimensão espacial das relações econômicas, o território como fonte de  
recursos ou incorporado ao embate classes sociais e relação capital-trabalho (di-
visão territorial do trabalho) e; a d) natural, mais antiga e menos difundida nas 
ciências sociais, referindo-se às relações sociedade-natureza, ao comportamento 
dos homens em relação ao ambiente físico e ao equilíbrio entre um grupo e seus 
recursos naturais. Há, portanto, segundo Haesbaert (2004), alguns possíveis bi-
nômios ou dialéticas do conceito: uma que coloca a leitura do território tanto em 
termos parciais (cada dimensão em separado) quanto de forma integradora, sob 
a ótica do materialismo ou idealismo, outra que coloca seu caráter absoluto (físi-
co-material) ou relativo/relacional (histórico-social). Na ótica dos jovens estu-
dantes e educadores essas perspectivas aparecem constantemente, sendo que a 
visão do território tende a prevalecer, e daí a importância de se ressaltar sua ge-
ograficidade e historicidade associada às identidades dos grupos sociais. 

A territorialização seria o processo de construção de elementos identitários e 
de pertencimento a determinado recorte de espaço, estabelecendo-se assim rela-
ção de poder e de controle no/do território. Em contrapartida, a desterritoriali-
zação seria a perda desses vínculos de enraizamento socioespacial, tanto pela 
mobilidade do capital em redes informacionais, quanto pela retirada de popula-
ções e atividades de seus locais originais por processos de homogeneização polí-
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tico-econômicos e culturais, muitas vezes de forma violenta, podendo gerar os 
aglomerados de exclusão (HAESBAERT, 2004). Haesbaert; Ramos (2004) afir-
mam que um dos sintomas da desterritorialização seria a fragmentação e fragili-
zação do campo do trabalho e da produção, pensando nos fenômenos de globa-
lização econômica, de advento do capitalismo pós-fordista de acumulação flexível 
e pela expansão do setor financeiro de circulação do capital. Toda desterritoriali-
zação leva a uma reterritorialização, uma reinserção ou reconstrução de vínculos 
espaciais, mesmo se mais precária e instável. Portanto, é possível relacionar a 
des-re territorialização com o processo de exclusão socioespacial. 

O conceito de território, tradicional chave-explicativa dos fenômenos geográ-
ficos, tem sido difundido na educação escolar sem muitas reflexões ou clareza 
teórica, como atestam Cavalcanti (1998) e Boligian; Almeida (2003). Nos PCN-
-Ensino Médio (2000)4 aponta-se que o território seria, ao lado de outros concei-
tos (como paisagem, lugar, escala, globalização, técnica, redes), pressupostos fun-
damentais da construção do conhecimento geográfico, sendo definido como 
“espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder, ou seja, quem 
domina ou influencia e como domina e influencia uma área” (p. 33). O documen-
to5 aponta a necessidade de se ir além de uma visão natural e economicista do 
conceito, identificada com a ideia de contiguidade territorial, destacando a in-
fluência da divisão social que identifica territórios em quarteirões de uma cidade 
ou uma aldeia indígena, ou mesmo territorialidades, que seria a relação de inter-

4 As referências teóricas adotadas no documento para o curso de Geografia no Ensino Médio 
adota como referenciais na abordagem do território duas obras de Milton Santos, Por uma 
geografia nova, de 1978, e A natureza do espaço, de 1996, além de outras obras mais gerais 
(Geografia: isso serve antes de mais nada para fazer a guerra, de Yves Lacoste; Geografias pós-
-modernas, de Edward Soja e Geografia: pequena história crítica, de Antônio Carlos Robert 
Moraes, escritas entre os anos 1970 e 1980). Essa literatura traz forte viés crítico-social e fi-
liação marxista, algo que o documento não explicita. 

5 Ainda segundo os PCN-Ensino Médio (2000), da disciplina de Geografia (vinculada à área de 
Ciências Humanas e suas Tecnologias), duas das competências e habilidades e serem desen-
volvidas na Geografia, quanto à investigação e compreensão, seriam: “Reconhecer os fenôme-
nos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, identificando as singularidades 
ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território; selecionar e elaborar esquemas de 
investigação que desenvolvam a observação dos processos de formação e transformação dos 
territórios, tendo em vista as relações de trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e 
o estabelecimento de redes sociais” (p. 35).
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venção dos agentes sociais, políticos e econômicos na gestão do espaço geográfi-
co, sendo tanto concreta-funcional, quanto simbólica e afetiva. 

Nesse sentido, Boligian; Almeida (2003) nos lembram a importância de se 
buscar a transposição didática de conceitos, como o de território, em sala de aula, 
indo do saber científico (sábio), para o saber escolar (a ser ensinado), passando 
pelo saber cotidiano. Analisando os documentos oficiais (como os PCN), os auto-
res concluem que os referenciais teóricos dos autores não são muito claros e o 
significado do conceito é desvinculado do seu mote conceitual, indicando uma 
clara despolitização na abordagem. Já, nos livros didáticos, constatou-se que o 
conceito não é muito prestigiado (há preferência por espaço e região/regionali-
zação), e há um predomínio da abordagem político-econômica na escala do Esta-
do-nação (inexistindo referências à escala local de territorialização). Conclui-se, 
portanto, que os PCN e coleções didáticas de Geografia “falham na transposição 
de conteúdos oriundos da esfera científica para a esfera escolar, visto a série de 
imprecisões e de incongruências conceituais e teóricas verificadas nestes docu-
mentos” (BOLIGIAN; ALMEIDA, 2003, p. 247). 

Cavalcanti (1998), por sua vez, reconhece também a importância do conceito 
de território como eixo fundamental à formação de uma raciocínio espacial e 
construção de uma consciência geográfica através da aproximação do nível de co-
nhecimento científico com o escolar. Seus estudos (com representações de profes-
soras e alunos) evidenciarem uma dificuldade dos sujeitos em expressarem o 
conceito, ou irem além do senso comum, e aqueles que o fizeram identificam 
território com a relação Estado-poder (espaços legalmente constituídos e delimi-
tados/controlados por um poder), uma abordagem mais identificada com a Geo-
grafia política clássica. Notou-se uma dificuldade em se trabalhar a perspectiva 
do território em diferentes escalas (do local ao global) e como uma construção 
dos diversos sujeitos sociais. 

O desenvolvimento de um território é marcado, portanto, pelo contínuo pro-
cesso de territorialização/desterritorialização de atividades, estabelecimentos e 
pessoas, através de múltiplos olhares e linguagens (científica, técnica, política, 
escolar, senso-comum). Um desenvolvimento que não se pauta apenas em uma 
questão de modernização tecnológica e social (“do território natural ao território 
equipado e organizado”, como afirma Boisier, (2001)), em tônica evolucionista e 
etapista, mas envolve também a satisfação das necessidades elementares e uma 
maior eficiência do sistema sociopolítico que acentua seu caráter distributivo, 
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como nos coloca Furtado (1999, 2000), e aspectos ligados ao bem-estar social, 
participação política e subjetividade dos indivíduos, com possibilidades de se 
construir esse processo “desde baixo” e com maior capilaridade, como afirma 
Boisier (2001). 

Esse tipo de tratamento do território como mais ou menos desenvolvido, 
através de indicadores (proxy estatística), por serem médias oriundas de agrega-
dos estatísticos, nem sempre incorporam e refletem adequadamente as variáveis 
espaço (a diversidade social e econômica vivenciada no espaço urbano), e tempo 
(o fato do território de ser uma construção histórica). Nosso trabalho de “leitura 
da cidade” buscou-se captar, exatamente, essa construção social do desenvolvi-
mento territorializado. 

A cidade, na concepção de Carlos (1999),6 seria produto (e condição) do pro-
cesso de produção do espaço, resultado do processo de apropriação humana do 
espaço que, uma vez capturado pela lógica privada, ganha cada vez mais o status 
de mercadoria. Cabe ao Estado, nesse processo, garantir a lógica da cidade como 
espaço público, definido por sua função social (valor de uso). Já, para Corrêa 
(1995), o espaço urbano é um objeto social definido pelo conjunto de usos da 
terra justapostas entre si que define áreas em termos de forma e conteúdo social 
(o centro da cidade, local de concentração de atividades comerciais, de serviço e de 
gestão; áreas industriais e áreas residenciais). Esse conjunto de usos corresponde 
à organização espacial da cidade, um espaço urbano fragmentado e cuja dinami-
cidade é pautada nas lutas que envolvem os seguintes agentes sociais: os proprie-
tários dos meios de produção (sobretudo os grandes industriais); os proprietá-
rios fundiários; os promotores imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluídos. 

Assim, se nem todos do conjunto da população fixada em um território da ci-
dade (espaço urbano) se aproveitam desse processo de desenvolvimento, ocorre 
a segregação socioespacial. Lojikine (1997 apud VILLAÇA, 2001) identifica três 
tipos de segregação: a) uma oposição entre o centro e a periferia; b) uma separa-
ção cada vez mais acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes 

6 Segundo a autora nos explica, em outro texto (2008), “no plano da cidade, a tendência de 
constituição de um espaço homogêneo se realiza concomitantemente à hierarquização espa-
cial que, por sua vez, está em contradição com o espaço fragmentado pela existência da pro-
priedade privada do solo e reproduzida pelos empreendedores imobiliários. A dinâmica dos 
processos urbanos revela, assim, o movimento da análise que incorpora a contradição homo-
geneização e hierarquização-fragmentação” (LEFBVRE, 1978, p. 80). 
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mais populares e aquelas ocupadas pelas classes mais privilegiadas; c) uma sepa-
ração entre as funções urbanas, que ficam contidas em zonas destinadas a funções 
específicas (comercial, industrial, residencial, etc.). Seria a segregação fundamen-
talmente, portanto, uma manifestação da renda fundiária urbana produzida pelo 
mecanismo de formação de preços do solo determinados pela nova divisão social 
e espacial do trabalho, separando as classes de renda no espaço físico da cidade, 
com diferenciais nítidos de acesso à renda, infraestrutura e serviços públicos. 

Souza (1999) aproxima os conceitos de território e desenvolvimento ao afir-
mar que o desenvolvimento é um “processo historicamente aberto à autocrítica 
e que tem por meta a autonomia (auto-instituição livre da sociedade)” (p. 106) e 
que o “exercício do poder em coletividades autônomas (e radicalmente democrá-
ticas) não é concebível sem territorialidade, sejam os limites externos, sejam as 
diferenciações internas da sociedade” (p. 107), definindo o território como espa-
ço social, delimitado e apropriado politicamente e que encerra uma materiali-
dade que constitui o fundamento do sustento econômico e da identificação cultu-
ral de um grupo.

O quadro conceitual que subsidiou o projeto está apresentado na Figura 1.

Figura 1 Esquema conceitual de síntese dos conceitos e noções desenvolvidos no projeto.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Poderíamos dizer que os alunos e comunidade que compõem o público alvo 
de nosso projeto, a Escola Estadual Dr. Ary Corrêa, no Jardim Europa (zona leste) 
e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS-I), na Vila São Luiz (zona 
nordeste) vivenciam os três tipos de segregação, pois as instituições estão locali-
zadas em áreas com níveis de renda mais baixos que os evidenciados na zona 
central e oeste (as mais ricas) e com certa escassez de serviços sociais e equipa-
mentos coletivos dados à distância do centro (SILVEIRA et al., 2011). Conforme 
dados do CNEFE-IBGE, estudados em Mattos et al. (2013), trata-se também de 
região carente de serviços da saúde e comércios em geral. O mapa abaixo (Figu- 
ra 2) evidencia, inclusive, a distância de algumas áreas periféricas onde foi de-
senvolvido o projeto (Escola Ary Corrêa e Cras I) em relação à área central, con-
centradora de atividades de comércio, serviços, equipamentos culturais etc, em 
comparação com o Colégio Pólis, uma escola particular. 

Figura 2  Mapa de localização das instituições parceiras do projeto de extensão na área  
urbana de Ourinhos.

Fonte: Googlemaps, com elaboração dos autores. 

Desse modo, a visão sobre o desenvolvimento do território ourinhense por 
esses alunos vai estar diretamente associada às suas experiências com a cidade e 
o bairro em que vivem, sendo esses trajetos diários entre o trabalho, a escola e a 
casa chamados de territorialidades. As territorialidades podem ser definidas 
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como os territórios do indivíduo, seus espaços relacionais, horizontes geográfi-
cos e limites para a vivência e apreensão da realidade. “A territorialidade perten-
ce ao mundo dos sentidos e, portanto, da cultura e das interações cuja referência 
básica é a pessoa e sua capacidade de se localizar e deslocar” (SPOSITO, 2004,  
p. 113). Assim, é nessa territorialidade cotidiana construída pelos alunos em 
seus trajetos que são percebidas as características centrais do desenvolvimento 
econômico e social, nos remetendo às perguntas: somos desenvolvidos? Desen-
volvimento para quem, para quê? 

Desse modo, a perspectiva das territorialidades nos remete à uma relação 
com o espaço mais íntima e mais profunda, que remonta ao conceito de lugar. 
Lugar pode ser tanto um termo banal empregado para definir uma referência de 
espacialização do evento ou fenômeno que se diz ou viveu (aquele lugar ali, eu 
vivi em um lugar...), esse mesmo lugar que se define como esfera espacial das re-
lações cotidianas e onde se projetam relações de coexistência e de afeto (TUAN, 
1980), associadas à identidade com os objetos e as pessoas. Lugar do acontecer 
solidário (SANTOS, 1996), onde as potencialidades dos processos oriundos de 
níveis maiores, como a globalização, se concretizam, lugar como foco de resistên-
cia civil à ordem hegemônica (SANTOS, 2000). Seriam espacialidades vividas e 
percebidas dotadas de dignificado (SOUZA, 2013). Para os jovens educandos,  
a cidadania (viver na cidade e assumir nela direitos e deveres sociais, políticas e 
econômicas legalmente garantidos) e a geografização da cidadania se constroem 
com a consciência espacial de território, territorialidade e lugar, possibilitando 
uma compreensão mais efetiva dos processos e projetos (de desenvolvimento) 
que as afetam, que as afligem. 

Contato com os parceiros

O desenvolvimento do projeto em tela contou, inicialmente, com o contato e 
estabelecimento de convênio com a Diretoria Regional de Ensino da região de 
Ourinhos (DERO), através da Professora Coordenadora e Orientadora de Geogra-
fia (PCOP), Rosenei Libório. Assim, tivemos abertura para estabelecer parcerias 
com escolas da região. Dada a indisponibilidade de recursos para deslocamentos, 
optamos por uma escola no município de Ourinhos. Sondamos três delas, e tive-
mos a concordância da Escola Estadual Ary Corrêa, localizada em bairro periféri-
co da zona leste do município. Com essa respectiva escola desenvolvemos as ati-
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vidades de intervenção em oficinas nos anos de 2013 e 2014, nas séries do 2º EM 
e no 3º EM. 

Em 2014 ampliamos as parcerias e realizamos uma oficina com a unidade do 
Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, como uma espécie de síntese 
do trabalho desenvolvido nas escolas. Além disso, realizamos uma capacitação 
com professores da rede pública estadual no primeiro semestre, possibilitando a 
apresentação de nossa proposta de trabalho, na perspectiva do trabalho com  
a temática do desenvolvimento e indicadores de desenvolvimento (PIB-Produto 
Interno Bruto, IDH-Índice de Desenvolvimento Humano), com a referências dos 
conceitos geográficos de território e lugar, fornecendo-lhes também um treina-
mento para acesso a dados estatísticos disponibilizados pelo Seade e pela Rais. 

Nesse contato com as escolas foi possível constatar que existe uma demanda 
por aportes teórico-filosóficos e elementos didáticos que a universidade pode 
proporcionar por estar se dedicando a pesquisas do gênero e desenvolver proje-
tos de extensão educativa. No entanto, existe um território ou territorialidades da 
escola e de seus atores, definidas por relações de poder controladas pelos gesto-
res (diretores e coordenadores), docentes e alunos (e famílias), que por vezes é 
difícil transpor, com regras, rotinas que nem sempre coincidem com a territoria-
lidades da universidade e da Unesp. Tanto em 2013 quanto em 2014, percebemos 
que o ânimo inicial com a parceria foi se esvaindo durante o ano, e problemas de 
comunicação com os responsáveis7 e as datas-chave do calendário escolar (Pro-

7 Na EE Ary Corrêa apenas o coordenador pedagógico do Ensino Médio responde por parcerias 
com a Unesp e estágios. Na ausência dele, não conseguíamos agendar atividades, e seu afasta-
mento médico no final de 2013 e início de 2014 dificultou os agendamentos. As datas inicial-
mente previstas para visitas à escola foram remarcadas várias vezes por conveniências da 
escola. Durante o ano de 2014 confirmou-se a realização do projeto com determinado docen-
te de Geografia, do período vespertino (9º ano). Com a aproximação da Copa do mundo e o 
recesso das escolas (final de Junho), nos veio a informação que esse professor estava afastado 
(não se precisou o motivo). Então recorremos à uma ex-aluna da Unesp-Ourinhos, Angélica 
Schaeffer, à época professora da rede e titular das aulas do ensino médio, que nos cedeu três 
datas para realização das oficinas. Ao final, também tivemos dificuldades de contato com a 
escola (não nos atendeu), e pela aproximação do fim do semestre, quando enfim conseguimos 
atendimento do coordenador pedagógico, foi nos informado a indisponibilidade de data para 
nova intervenção. Assim, o trabalho de campo para estudo in loco foi cancelado. 



268 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

vas, Feriados e vésperas de feriados, Festa agropecuária local e o Saresp8) torna-
ram inviáveis algumas visitas à escola. 

A opção por desenvolver as intervenções em oficinas moduladas interdepen-
dentes em 2014 foi decorrente de uma adaptação necessária à rotina da escola, 
pois no ano de 2013 algumas de nossas etapas do processo de ensino-aprendiza-
gem foram abortadas em decorrência da indisponibilidade e desinteresse dos 
estabelecimentos em certos períodos do ano. Para 2014 fizemos algumas adap-
tações, visando dar maior eficiência ao tempo empregado pelos bolsistas, objeti-
vidade e qualidade nas intervenções. Optamos por criar um novo ambiente para 
o desenvolvimento do projeto, o CRAS, e nele tivemos maior facilidade de agen-
damento da oficina, interesse em nosso trabalho, devido à certa flexibilidade no 
formato de sua prática didático-pedagógica e um bom envolvimento dos alunos 
nas discussões e atividades. Percebemos, assim, que os espaços de aprendizagem 
podem ser múltiplos, incluindo aí o da escola, e que a simples transmissão de 
conhecimentos não atinge um público tão amplo quanto à construção e interati-
vidade com o conhecimento. Buscamos direcionar nossa proposta com os conte-
údos trabalhados na escola, no caso direcionadas para turmas de 2º EM (Formação  
do território brasileiro; Fronteiras; Circuitos de produção; Segregação socioespa-
cial e exclusão social), sendo possível aprofundar conhecimentos e dispor uma 
atividade que foi utilizada como avaliação pela professora da turma. 

Atividades do projeto

As atividades desse projeto se iniciam em 2013, em parceria com o Prof. Lu-
ciano A. Furini, da Unesp-Ourinhos, e seus bolsistas (Fernando Machado e Joa-
quim Vaz), além de nossos bolsistas (Bruno Pomela de Mattos e Gabriel Fabril.  
S. F. de Oliveira), no projeto mais amplo “Leitura da cidade”. Nesse primeiro mo-
mento, ficamos responsáveis pela exploração da temática “Território e atividades 
econômicas em Ourinhos”, com suporte em um banco de dados geoestatístico, 
documental e fotográfico de Ourinhos, em complemento à proposta de análise 
das representações sociais dos alunos, expressando suas vivências e territoriali-
dades cotidianas a luz do planejamento urbano e suas diretrizes. Nesse primeiro 

8 Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, aplicado a cada dois 
anos na disciplina de Geografia para alunos da rede pública de ensino, de 7º, 9º e 3º Ano, atin-
gindo 1,3 milhão de alunos da rede pública estadual. 
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ano fizemos um trabalho comparativo entre escolas, uma particular (EE Dr. Ary 
Corrêa) e outra privada (Colégio Pólis), com duas intervenções de duas horas-
-aula (1 h e 40 minutos) em cada uma. 

Foram desenvolvidos três procedimentos de ensino aprendizagem: a) Apre-
sentação da proposta de trabalho, com exposição de dados da cidade (PIB, PIB per 
capita, IDH) em gráficos e mapas, e associação com os conceitos de território (usos 
do território e lugar), com posterior aplicação de questionários e construção de 
mapa mental para captar as palavras mais evocativas sobre a cidade, em geral  
e específicas (Figura 3); b) explicação sobre conceitos contidos no Plano diretor e 
Estatuto da cidade (com base em cartilha do Instituto Pólis), e posterior aplicação 
de atividade de análise sobre “problemáticas urbanas”; c) realização de trabalho 
de campo pela área urbana de Ourinhos, de 3 horas, com estudos de meio para 
identificação das pontos de referência e problemáticas urbanas e compreensão 
sobe a organização interna da cidade (bairros e especializações econômicas), com 
passagens pelo centro histórico, distrito industrial, bairros residenciais, concen-
trações de serviços de saúde, vazios urbanos e rugosidades (SANTOS, 2002), per-
mitindo-se a sistematização quanto à lógica territorial dos processos urbanos. 

Figura 3  respostas dos alunos do 2º EM da Escola Pólis (Particular) e Ary Corrêa (Pública) 
sobre as palavras que definem melhor a organização interna da cidade.

Fonte: Elaborado pelos autores na parceria de 2013.

Representações sobre a cidade e seu desenvolvimento

Em geral, os alunos de ambas as escolas associam a cidade aos termos Fapi,9 
Comércio, Praça, Desenvolvimento e Interior, sendo mais representativos para os 

9 Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos (FAPI), uma das maiores feiras do gênero do Bra-
sil e é realizada há 48 anos, tendo um local específico da cidade para o evento (Parque de  
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alunos da escola particular as palavras Fapi e Comércio, e para alunos da escola 
pública, Praça e Fapi. Essa diferenciação, mesmo que suave, já índica um primei-
ro nível de reconhecimento de que as territorialidades urbanas dos alunos são 
marcadas pela segregação socioespacial. Dos gráficos nas Figuras 1 e 2 reforça-se 
essa realidade da desigualdade, pois os alunos da escola particular, moradores de 
bairros mais nobres (Zona oeste e centro: bairros Nova Ourinhos, Vila Margarida, 
Jardim Paulista), destacam a importância da Trilha Verde (área para caminhadas 
localizada no bairro mais rico da cidade), Unimed (cooperativa médica de atendi-
mento particular), Royal Park (condomínio residencial fechado de alto padrão), 
McDonalds (franquia de restaurantes estadunidense localizada em área residen-
cial de alto padrão), Pão de Açúcar (supermercado para população de padrão 
aquisitivo mais elevado), ao contrário dos alunos da escola pública, moradores de 
bairros de classe média (zona leste, passando a rodovia Raposo Tavares: bairros 
Jd. América, Jd. Europa, Pq. Minas Gerais) que ou não destacaram os mesmos 
pontos ou os indicaram com menor intensidade, colocando outros referenciais, 
como a Rodoviária e a Fapi, locais de acesso a um público amplo. Ambos também 
destacaram o Shopping,10 reforçando a visão atual da cidade como espaço de 
consumo onde imperam os “templos da mercadoria”. 

Nesse sentido, evidenciou-se a separação da população que vive nas perife-
rias daquela residente em áreas centrais e bairros ricos, com acesso a eixos de 
ligação diretos para o centro. Em alguns equipamentos de comércio, a distância 
impede aos jovens da escola pública ter acesso. Corrêa (2000, p. 82) ressalta que 

[...] a diferenciação do espaço urbano em termos residenciais tem, como já se viu, o 
papel de viabilizar a reprodução das diferentes classes e suas frações. Ela é perce-
bida no trajeto para o trabalho, nos locais de residência e de trabalho, nas viagens de 
compra, visitas e lazer, e nas informações provenientes da enorme profusão de meios 
de comunicação. A consciência das diferenciações socioespaciais faz com que cada 

Exposições Olavo Ferreira de Sá). Pelo fato de ser uma feira de portões abertos, com shows 
populares no período noturno, trata-se de um evento bastante atraente à população jovem 
(http://www.fapioficial.com.br/).

10 O shopping-center a que se referem é um pequeno centro comercial localizado na área central 
da cidade, sem lojas âncora e sem franquias de alimentação. Trata-se, antes, de uma galeria de 
lojas em um prédio com dois pavimentos, com o detalhe de que o cinema da cidade está loca-
lizado nesse edifício e também recebe uma pequena praça de alimentação pequena.
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um destes espaços sociais seja também de reivindicações, específicas ao grupo  
que ali reside. 

Alguns dos elementos apontados também podem se revelar problemas, como a 
“Poluição”, ambiente “Quente”, o fato de ser “Pequena, o “Trânsito”, ressaltando-se 
o olhar sobre a cidade, e de alguma forma, sobre a atuação do Estado e as crescen-
tes necessidades coletivas de certas áreas da cidade (CORRÊA, 1995, 2000).11 

No segundo ano do projeto (2014), já com a denominação “Território, territo-
rialidades e usos do território em Ourinhos”, ainda na linha da leitura da cidade, 
optamos por retomar alguns conceitos fundamentais da Geografia no trabalho e 
dar enfoque apenas à escola pública. Além disso, por dificuldades de conciliar 
horários e agendas, cessou-se a colaboração com o Prof. Luciano Furini. Optamos 
por desenvolver uma linha de trabalho mais focada em indicadores sociais e na 
questão do desenvolvimento e segregação socioespacial, conforme orientação 
que nos foi dada pela PCOP (Professora Coordenadora e Orientadora Pedagógi-
ca) de Geografia da DERO (Figuras 4 e 5). 

Realizamos, primeiramente, a montagem de um material de base (uma apos-
tila) que subsidiou a realização de uma capacitação (“Oficina Técnica”), em forma-
to de curso de 8 horas, no dia 27/03/2014, com professores da rede pública es-
tadual de ensino. Esse material produzido pelo orientador do projeto em 
colaboração com o bolsista do Núcleo de Ensino em 2014, tinha como objetivo 
organizar, de forma didática, textos explicativos dialogando com gráficos, mapas, 
tabelas, imagens, matérias de jornal, letras musicais, explicando a dinâmica pro-
cessual do desenvolvimento capitalista historicamente e a questão dos indicadores  
sociais e econômicos. Esse material pautou-se em uma explicação mais detalhada 
sobre o IDH, fazendo convergir para uma geografização do tema na perspectiva 
dos territórios e usos do território (SANTOS, 2002; SANTOS; SILVEIRA, 2010) e 
do lugar como espaços de experiências e vivências (SANTOS, 1996; TUAN, 1980), 

11 A atividade de análise final prevista, de análise da problemática urbana, não foi enviado pe-
los alunos por meio do correio eletrônico, conforme combinado. Em contato com as escolas, 
solicitando-se um espaço para a realização em sala da atividade, não obtivemos êxito. O tra-
balho de campo serviu também como forma de dar mais tempo e compensar a falta da ava-
liação sistematizadora, mas só a EE Ary Corrêa teve interesse em participar da atividade que 
durou 3 horas. 
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suscitando também a crítica ao desenvolvimento na perspectiva do espaço vivido, 
das desigualdades e segregações. 

Em seguida, orientou-se os professores na pesquisa de dados estatísticos as-
sociados ao IDH (Índice de Desenvolvimento Humano),12 com acesso aos bancos 
de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: <http://www.
ibge.gov.br>) e do SEADE (Serviço Estadual de Análise de Dados Estatísticos: 
<http://www.seade.gov.br>) na Internet. O uso dos computadores favoreceu a 
inserção docente no universo digital, dinamizando a atividade e dando-lhe mais 
opções e formas variadas de oferecer aos alunos opções de atividades interativas 
com diferentes gêneros textuais e mídias. Ao final, solicitou-se a montagem de 
atividades que explorassem a análise crítica do desenvolvimento, em múltiplas 
escalas, com uso de gráficos ou tabelas montadas pelos próprios docentes e tex-
tos de apoio (Figura 6). 

Figuras 4 e 5  Fotos da capacitação com professores da DErO no Laboratório de geopro-
cessamento da Unesp-Ourinhos.

Fonte: Elaborada pelos autores. 

12 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado nos anos 1980 por consultores ligados ao 
Pnud/ONU (Mahbub ul Haq e Amartya Sen), afim de desenvolver um indicador mais amplo 
que o PIB e que captasse a qualidade de vida nos lugares. O IDH é um indicador social que 
abarca dados de renda (PIB per capita), saúde (longevidade) e educação (alfabetização e 
escolaridade), e é um agregado estatístico que vai de 0 (zero) e 1 (hum), sendo dividido nas 
seguintes faixas: 0-0,3 (baixíssimo IDH). 0,3-0,5 (baixo de IDH), 0,5-0,8 (médio IDH), 0,8-0,9 
(alto IDH), 0,9 (altíssimo IDH). (www.pnud.org.br). 
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Figura 6 Exemplo de atividade produzido por professor durante a oficina com a DErO.

Fonte: Extraído da oficina técnica.

Ao final, sugerimos com os professores elaborassem comentários em um ca-
derno de avaliação, e a maioria considerou positivo o curso, só lamentando que 
poucas vezes há a oportunidade de formação em exercício oferecida no magisté-
rio público. As críticas recaíram sobre a dificuldade em manejar computadores e 
a grande quantidade de informações dadas para viabilizar a pesquisa de dados 
estatísticos. Convém destacar que foi concedida aos docentes uma apostila orien-
tadora do curso (Quadro 1), com tutorial de manejo em dados de sites como o 
Seade e IBGE. 
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quadro 1 roteiro do Curso – Oficina técnica DErO.

Título: “Uma análise geográfica da temática do desenvolvimento a partir de fontes textuais 
e dados diversos: uma contribuição para o ensino”.

Docente responsável: Prof. Dr. Lucas Labigalini Fuini (Unesp-Ourinhos).

Conteúdos

I – Discutindo o conceito de Desenvolvimento em sala de aula;
II – território e lugar: definições para auxiliar no debate sobre o desenvolvimento;
III – Desenvolvimento/subdesenvolvimento e segregação socioespacial: uma perspectiva 
crítica;
IV – O ensino de geografia “roubou” o chão do desenvolvimento;
V – Os indicadores e conceitos que aferem o desenvolvimento dos espaços;
VI – Diversas fontes textuais a tratar do desenvolvimento:
a) Charges; 
b) tirinhas;
c) jornais/revistas; 
d) gráficos, mapas e tabelas; 
e) Letras de música; 
f) trechos de filme.

metodologia

– Exposição e discussão sobre conceitos e conteúdos com datashow e imagens;
– Análise de textos diversos;
– Síntese crítica sobre conteúdos analisados;
– Sistematização através de atividade prática avaliativa.

Objetivos de ensino

– Compreender o conceito de desenvolvimento na história do capitalismo;
–  Analisar as concepções de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano e 

desenvolvimento sustentável, considerando os indicadores sociais em nível mundial, 
nacional e local;

–  relacionar globalização e desenvolvimento, observando de forma crítica os processos de 
exclusão e segregação socioespacial entre países, cidades e regiões de um município;

–  Associar as concepções de desenvolvimento e território, pensando nos diferentes usos  
do território na cidade e nas formas de segregação entre classes sociais no espaço.

Fonte: Do projeto.

Um segundo momento envolveu a realização de oficinas nas escolas e institui-
ções parceiras, após reuniões de planejamento e capacitação na Unesp. O bolsista 
Gabriel, acompanhado do bolsista Proex Joaquim, realizaram ações, inicialmente, 
na Escola Estadual Dr. Ary Corrêa, localizada no município de Ourinhos. Foram 
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realizadas 3 oficinas (Figuras 7 e 8), com duração de cerca de 80 minutos cada, 
nos dias 25/05/14, 09/06/14 e 06/08/14. As oficinas serviram para apresen-
tar a temática do desenvolvimento para os alunos, através do IDH, com posterior 
aprofundamento com exemplos de Ourinhos, via interação e socialização, e no 
último estágio, realização de atividades para avaliar aprendizagem, em planeja-
mento conjunto com a professora da turma do 2º. EM. Era previsto um trabalho 
de campo, quarto nível de aprendizagem, para realização de observações e cole-
tas de dados in loco, que foi cancelado por indisponibilidade de data para agen-
damento e não retorno da coordenação pedagógica da escola aos contatos feitos 
pelo projeto. Ainda assim, foi feita uma oficina, sintetizando os três primeiros 
níveis trabalhados na escola (apresentação, interação, sistematização), no dia 
27/11/14, na unidade 1 do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 
para um grupo de 13 adolescentes do nível de Ensino médio. 

Figuras 7 e 8  Oficinas realizada no EE  Ary Corrêa, em junho de 2014, e oficina realizada 
no CrAS em novembro de 2014.

Fonte: Do projeto. 

Assim, o trabalho feito mostra um problema muito aparente que foi a consta-
tação de que os alunos sabiam poucas coisas sobre o IDH de Ourinhos, e um pou-
co mais de outras áreas, como a cidade de São Paulo. Deu-se a impressão que os 
problemas sociais que eles tanto discutem só teriam presença em cidades gran-
des, mas, mesmo sem eles terem consciência da segregação socioespacial, aca-
bam sofrendo ela por estarem situados em área afastada do centro.

A segregação é dinâmica, envolvendo espaço e tempo. Este processo de fazer  
e refazer pode ser rápido ou lento: como uma fotografia, um padrão espacial pode 
permanecer por um longo período de tempo; ou mudar rapidamente. A dinâmica da 
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segregação é própria do capitalismo não sendo típica da cidade pré-capitalista, ca-
racterizada por forte imobilismo sócio espacial. (CORRÊA, 1995, p. 61)

Além disso, temos que ressaltar que dentro do processo de debate, os alunos 
ressaltaram o problema de segregação socioespacial mais identificado, no decor-
rer das palestras, com o entorno dos bairros onde não há uma infraestrutura ur-
bana adequada. Buscou-se, desse modo, tornar a discussão do desenvolvimento 
mais territorializada, mais próxima da ideia de território como o chão, mais a 
população e sua identidade e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence 
(SANTOS, 2000). No âmbito da discussão, o tema principal deste projeto foi posto 
para os alunos com questionamentos sobre os motivos deles se encontrarem na-
quela situação, que medidas deveriam ser tomadas e como poderiam ser toma-
das. Assim, uma das decisões tomadas quanto ao processo de ensino foi a de apre-
sentar, de forma simples, a planta urbana do município e alguns dados sociais 
especializados mostrando como isso modifica a percepção sobre os números dos 
IDH no plano local, a luz de microdados (estabelecimentos de saúde por zonas). 

Porém, tivemos que tratar de forma bem sucinta dos números que apresenta-
mos do IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal), pois, pelo que se 
apresentou, estávamos mostrando um município que se enquadra no valor de 
0,778 em 2010, portanto, um município de alto desenvolvimento humano (Figu-
ra 9). Porém, no âmbito de apreensão dos espaços de vivência dos alunos, essa 
realidade parecia mais complexa e as desigualdades intraurbanas se tornaram 
mais claras, evidenciadas pelo mapa (Figura 10), que mostra a grande concentra-
ção de serviços de saúde na área central e escassez ao leste e sul.

Figura 9 e 10  gráfico com IDh-M de Ourinhos (1991-2000-2010) e mapa com distribuição 
dos estabelecimentos de saúde por setor censitário.

Fonte: Atlas Brasil e Censo-IBgE, 2010 (CNEFE).
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Entretanto esses valores não condiziam com o bairro onde se encontrava a 
escola e local de moradia dos alunos, uma área notória de baixa renda afastada 
do centro comercial, onde os alunos por senso comum dividem o município da 
seguinte forma: “acima da linha do trem e abaixo da linha do trem”, “do lado de cá 
da rodovia, do lado de lá”. Acima da linha se encontravam áreas mais desenvolvi-
das, com melhor infraestrutura (zona central, partes da zona sul e oeste), e abai-
xo da linha uma área de baixo nível de desenvolvimento (zona norte, partes da 
zona sul e leste). Essas fronteiras não declaradas, como a linha de trem e a rodo-
via, muito comuns na realidade ourinhense, nos remetem à perspectiva de um 
território visto tanto como recurso quanto como abrigo (GOTTMANN, 2012; 
SANTOS, 2002), pensando-o na expansão econômica e em seus trunfos de poder 
(RAFFESTIN, 1993), e na perspectiva de proteção de sua população e autonomia 
(LÍRIO, 2013) e soberania em relação ao seu destino, ao desenvolvimento socio-
espacial (SOUZA, 1999). 

Assim o trabalho foi realizado baseado em dados obtidos pelo IDH, SEADE e 
PNUD, junto com as discussões realizadas em torno de autores como Milton San-
tos e Roberto Lobato Corrêa, visando o melhor desenvolvimento sobre os concei-
tos de espaço, território e lugar, acoplados à dinâmica interna do município de 
Ourinhos. Desse modo, trabalhamos com a utilização dos indicadores sociais 
para o desenvolvimento desse raciocínio espacial em torno de conceitos funda-
mentais, como segregação social.

As intervenções foram baseadas no seguinte Plano de Ensino.

quadro 2 Plano de Ensino desenvolvido na EE Ary Corrêa e no CrAS-I.

Tema 
geografia: desenvolvimento, território e poder.

Turma(s) a que se destina 

Segundo Ano do Ensino Médio.

Tempo: duas horas aula.

Conteúdos 
•  Introdução ao Desenvolvimento;
•  Desenvolvimento da Cidade de Ourinhos;
•  Índices Sociais;
•  Segregação Social e Espacial.

(continua)
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Objetivos 

•   Produzir o conhecimento de conceitos geográficos, como Território, Indicadores Sociais e 
Segregação Social, juntamente com os alunos. Identificando e reconhecendo para relatar 
na avaliação.

•   Compreensão, diferenciação e discussão dos conteúdos que abrangem os conceitos 
geográficos através da utilização da letra de música e dados geoestatísticos (gráficos, 
tabelas, mapas) que retratam os conceitos expostos.

•   Aplicação da letra de músicas para traçar e formular os conteúdos e sua síntese para, 
finalmente, chegar à avaliação para julgar o que foi apreendido em sala de aula. 

Procedimentos metodológicos 

•   O Projeto tem como alvo os temas que abrangem conceitos geográficos da Geografia: 
Espaço, território e Lugar. Dessa forma, o conteúdo geográfico será retratado através da 
compreensão da cidade como um todo utilizando do recurso da letra de música com o 
tema – reconhecendo, identificando e debatendo essa realidade através de um 
instrumento didático mais próximo da realidade dos alunos, a música.

•   Foram necessárias três aulas para que houvesse a exposição sintética do conteúdo com a 
utilização de letra de música através, não apenas de aulas expositivas, mas também do 
debate entre os alunos. 

Cronograma de execução 

Serão necessárias três aulas para exposição do conteúdo geográfica através da utilização 
de música em sala de aula.

Avaliação 

A avaliação foi realizada após a exposição dos conteúdos de cada intervenção.

Fundamentação teórica 

SANtOS, M., A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: hucitec, 
1996.  
COrrEA, r. L. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 1995.
harvey, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993.
hAESBAErt, r. O mito da desterritorialização: do ‘’fim dos territórios” à 
multiterritorialidade. rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 
CAStrO, I. E.; gOMES, P. C.; COrrEA, r. L. Geografia: conceitos e temas. 3a. ed. rio de 
janeiro: Bertrand, 1999.
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De forma sintética, esse mesmo projeto foi reproduzido em outra instituição 
educativa, o CRAS,13 que desenvolve um trabalho de assistência social em áreas 
de vulnerabilidade social, buscando à proteção às famílias de jovens carentes e 
seu bem-estar social. Estabelecemos, no início do ano, um contato mais próximo 
com as coordenadoras de oficinas pedagógicas para grupos de jovens que parti-
cipam de atividades na instituição no período vespertino, no tempo extraescolar. 
A unidade do CRAS oferece aos jovens frequentadores acesso a atividades cultu-
rais, equipamentos esportivos, alimentação e acesso a programas sociais. A não 
frequência implica em suspensão do acesso ao centro e a programas de auxílio 
para as famílias. Percebe-se, assim, a realidade posta de que 

[...] os movimentos e ativismos sociais urbanos têm como origem as contradições 
específicas da problemática urbana, que são, de um lado, aquelas necessidades cole-
tivas de equipamentos como habitação, transporte, saúde, cultura [...], e de outro, a 
lógica capitalista, que torna pouco rentável a produção destes equipamentos pelo 
capital privado. (CORRÊA, 2000, p. 82)

Nesse contexto de intervenção do extensionismo educativo, realizamos uma 
atividade de aproximação dos conceitos geográficos com a “leitura da cidade” a 
partir do olhar dos educandos e sua construção, como nos orienta Cavalcanti 
(1998, 2005), com a ideia de raciocínio espacial através de atividade e questões 
de indução, interação, socialização e sistematização. O quadro resultante foi o 
seguinte, após explicações iniciais básicas (Quadro 3), resultado que nos dá  
a dimensão da construção de conhecimento, associando a representação do es-
paço com sua vivência, aproximando os termos de “desenvolvimento”, “territó-
rio” e “lugar”. 

13 Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), faz parte da política descentralizada  
do governo federal associada à Política Nacional de Assistência Social (PNAS), voltada ao 
combate às desigualdades sociais e ao trabalho em áreas de vulnerabilidade social. É gestor 
do Programa de Assistência Integral à Família. Em Ourinhos existem 4 unidades do CRAS, 
todas localizadas em Bairros periféricos do município (Vila São Luiz, unidade I; Vila Anchie-
ta/Helena Brás Vendramini, unidade II; Vila Musa, unidade III; Pq. Minas Gerais, unidade IV). 
(http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/). 
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quadro 3  Comparação entre o conceito científico (abstrato) e o conceito construído com 
os alunos (EE Ary Corrêa e CrAS).

Conceitos Definição (palavras-chave)
Concepção dos alunos  

(palavras-chave mais comuns 
inferidas em 2014) 

Desenvolvimento Expansão da renda (produção); 
distribuição; investimentos; 
qualidade de vida; modernização.

Avanço; melhorias; urbanização; 
indústrias; infraestrutura; serviços; 
emprego; renda; consumo. 

Território Poder; apropriação e produção do 
espaço; limites e fronteiras; 
Estado, mercado e sociedade civil; 
escalas espaciais; (des-re)
territorialização; territorialidade.

Bairro; escola; poder; grupos e 
tribos urbanas; tráfico de drogas; 
prefeitura; lei; poder.

Territorialidades Vivência e apropriação do espaço, 
domínio, itinerários e trajetos, 
identificação, representação.

trajetos casa-escola/Cras-
trabalho, centro-bairro; praça; 
andar de bicicleta, ônibus e a pé; 
frequência a igreja e templos; casa 
do amigo, dos avós, parentes, 
namorado (a); festas.

usos do território Dinâmicas econômicas e sociais; 
sistemas de engenharia; normas; 
especialização territorial da 
produção; formação socioespacial.

Indústria; comércio; serviços; 
distrito industrial; usina São Luiz; 
shopping-center; igreja; praça; 
Feira Agropecuária (Fapi). 

Lugar Cotidiano; vivência; afeto; 
coexistência; identidade; escala 
menor; resistência; reprodução  
do mundo. 

Casa; rua; bairro; escola; trabalho; 
campo de futebol; região da 
cidade; cotidiano; espaços rurais.

Segregação (ou 
desigualdade) 
socioespacial

Divisão; renda; custos dos 
imóveis; centro e periferia; bairros; 
desigualdades socioeconômicas; 
política e infraestrutura urbana 
precárias ou ausentes. 

Afastamento; dificuldades; 
consumo desigual; transporte 
público; espaços públicos; 
infraestrutura precária; custo de 
vida; emprego e renda. 

Fonte: textos das referências bibliográficas e coleta direta com alunos.

CONCLuSÕES

O presente artigo buscou tratar, de forma sucinta, de um projeto desenvolvido 
junto ao Núcleo de Ensino da Prograd/Unesp, durante os anos de 2013 e 2014, 
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cuja referência foi trabalhar com as diversas formas de leituras da cidade que 
alunos de ensino médio apresentam, com base em suas territorialidades urba-
nas, a luz de aportes didático-pedagógicos de abordagem sócio-histórico cultu-
rais e crítico sociais, com ênfase no conceito de território, seus usos, e na noção 
de desenvolvimento, chegando-se a obter análises críticas sobre a problemática 
urbana e a questão da segregação socioespacial. Posto isso, foram realizadas ofi-
cinas de capacitação com alunos e professores do município de Ourinhos e re-
gião, permitindo-se introduzir, no ensino-aprendizagem de conceitos e conteú-
dos geográficos, ferramentas de pesquisa de dados estatísticos de indicadores 
sociais e econômicos, diferentes gêneros textuais, a tecnologia da informação e 
comunicação, e a interação e debate como facilitadores para a construção de con-
ceitos e sistematização de um conjunto de argumentos. 

A pesquisa constatou que o domínio de conceitos e noções, como território e 
desenvolvimento, ainda se dá em um nível superficial e muito atrelado à escala 
nacional e territórios contínuos,14 com um viés de exterioridade com relação às 
suas territorialidades e espaços vividos. Quando deslocada a discussão do desen-
volvimento para o nível local, implicando em questões como, identidade, bem-
-estar, inclusão/exclusão e segregação, os alunos se sentiram mais vontade para 
buscar, através de suas vivências e experiências espaciais, elementos que contri-
buíssem com a construção social dos conceitos, ainda que tivessem uma ideia de 
problemas urbanos atrelados a cidades maiores e metrópoles (como aparece 
muito em livros didáticos). O universo de identificação dos alunos com a cidade 
também depende de sua região ou bairro de moradia e os equipamentos e ativi-
dades presentes em seu entorno. Alunos de instituições mais afastadas do centro 
evocaram uma cidade certo ponto diferenciada da cidade evocada por estudan-
tes de escolas mais centralmente localizadas. 

Ao final, a despeito das limitações e adversidades encontradas no convívio 
escolar e na busca de espaços para realização de nosso trabalho, obtivemos ava-
liações positivas do público-alvo em relação às nossas oficinas e vislumbre de 

14 Segundo Souza (1999), os territórios contínuos são os territórios-zona, áreas com limites 
claramente delimitados, como o do Estado-nação, do município, do bairro, da áreas agrícola 
e de produção industrial etc. Já os territórios descontínuos se confundem com territórios-
-rede, uma estrutura de pontos ligados por linhas tênues (uma malha) onde não há contigui-
dade geográfica. 
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possibilidades de continuidade e aprofundamento do trabalho. O trabalho de-
senvolvido se deu ainda no nível de tomada de consciência sobre o espaço geo-
gráfico e sua dinâmica, suas diferenciações e desigualdades. Foi possível, com 
esse projeto, conhecer bairros do município e a realidade de vivência espacial 
que só o contato e o relato dos alunos e educadores nos propiciam, uma vida que 
é sintetizada, na referência de território e lugar, por dicotomias e dialéticas: ale-
grias e tristezas, conquistas e dificuldades; liberdade e cerceamento; fluidez e 
contenção; acesso e impedimento; tranquilidade e conflito; progresso e pobreza. 
Daí que os bolsistas e o coordenador do projeto tiveram a oportunidade de, pelo 
menos minimamente, intervir nesse quadro relacional que define o território 
para o munícipe ourinhense e compreender a importância do trabalho educativo 
em Geografia para se pensar em uma cidade cujo desenvolvimento pode e deve 
ser resultado de “múltiplas vozes, versões e visões” de seus habitantes.

Essa vivência em bairros periféricos, que conseguimos captar nas oficinas, 
nos legou opiniões do tipo “estamos muito longe do centro da cidade”, “para che-
gar lá é caro”, “se formos a pé chegamos mortos”, “o asfalto aqui é muito ruim”, “à 
noite as ruas ficam muito escuras”, “só tem um posto de saúde no bairro, sempre 
lotado”, “comprar lá é caro”. Tais opiniões demonstram que o lugar vivido é a base 
para o sujeito se expressar sobre o desenvolvimento. Partir de indicadores so-
ciais e econômicos, o geral, e tratar da distribuição de equipamentos e a divisão 
de renda da cidade, o específico, é um procedimento de raciocínio importante 
que não se faz em apenas em um sentido, dá-se um feedback constante entre o 
pensamento do local para o global, do global para o local. Desse modo, permane-
ce ainda atual a seguinte mensagem de Milton Santos (1996, p. 271):

Mas o território termina por ser a grande mediação entre o mundo e a sociedade 
nacional e local, já que em sua funcionalização, o mundo necessita dos lugares, se-
gundo as virtualidades destes para usos específicos. Num dado momento, o mundo 
escolhe alguns lugares e rejeita outros e, nesse momento, modifica o conjunto de 
lugares, o espaço como um todo. É o lugar que oferece ao movimento do mundo a 
possibilidade de sua realização mais eficaz. Para tornar-se espaço, o mundo precisa 
das virtualidades do lugar. Nesse sentido pode-se dizer que, localmente, o espaço 
territorial age como norma.
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ELABORAÇÃO DE JOGO DiDáTiCO SOBRE A  
COmuNiDADE DE mANDiRA E SEu AmBiENTE  
(BiOmA mATA ATLÂNTiCA E mANGuEZAL)

Luciene Cristina RiSSO
Yume kikuda SiLVEiRA

Câmpus Experimental/Unesp/Ourinhos

Resumo: O presente projeto visou o desenvolvimento de um material didático sobre a comu-
nidade tradicional quilombola de Mandira, localizada em Cananéia– SP, a qual lutou pela 
criação de uma unidade de conservação de uso sustentável, a Reserva Extrativista de Mandi-
ra. O jogo didático desenvolvido, trata-se de uma amarelinha, acompanhada de uma cartilha 
com importantes informações sobre a comunidade e seu ambiente – o bioma de mata atlân-
tica e ecossistema manguezal, enfocando o processo de ensino e aprendizagem de forma lú-
dica. O objetivo do projeto é auxiliar o professor de Geografia em sala de aula, a fim de dina-
mizar e tornar as aulas mais interessantes para os estudantes e para os professores.

Palavras-chave: Biomas brasileiros; materiais didáticos; manguezal; comunidade Mandira.

iNTRODuÇÃO

O presente artigo vislumbra a produção de materiais didáticos para o ensino 
de geografia, descrevendo o seu processo de produção e utilização em sala de 
aula. O projeto é vinculado ao Núcleo de Ensino da Unidade da Unesp de Ouri-
nhos e teve como objetivo principal desenvolver jogos didáticos que possam au-
xiliar no ensino-aprendizagem de geografia no ambiente escolar.

Questões sobre os temas ambientais, educação ambiental, diversidade cultu-
ral e biodiversidade são discutidas amplamente no ambiente acadêmico, entre-
tanto como essas questões estão sendo abordadas nas escolas de ensino funda-
mental e médio? Temos a preocupação de levar essas discussões, bem como os 
debates sobre esses assuntos às salas de aula. 

Para uma efetiva abordagem desses temas, acreditamos que os jogos didáti-
cos configurem uma ótima forma de introduzir e mediar os debates sobre o tema, 
através de enfoques diversificados, pois favorecer um ambiente lúdico na escola 
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permite “o desenvolvimento de habilidades necessárias para a construção do  
conhecimento” (STEFANELLO, 2008, p. 112). Ou seja, os jogos didáticos podem 
oportunizar, de modo lúdico e agradável, a construção do conhecimento, além  
de dinamizar as aulas teóricas. Ainda, sobre os jogos educativos Santos (2005,  
p. 457) diz que:

Muitos jogos bastante conhecidos podem ser adaptados a assuntos de qualquer 
área do conhecimento: jogo de cartas, dominó, palavras cruzadas, charadas, dados, 
loto, quebra-cabeças, puzzles. A trama do jogo permite que as pessoas expressem 
seus próprios problemas e sentimentos, encontrando estímulo positivo ao realizar 
uma ação correta ou quando a conduta é repensada pela vitória. 

Muitos estudantes têm dificuldades para perceber como os conteúdos ensi-
nados em salas de aula se interligam com a sua realidade local, principalmente 
quando o conteúdo escolar é distante da sua realidade ou diferente da mesma. 

Isso acontece com o tema biomas, pois os alunos têm dificuldade em relacio-
nar qual o bioma de sua realidade local, além disso, outros biomas, em outras 
regiões geográficas, são difíceis de serem assimilados.

O tema é de real importância nos dias atuais, diante das preocupações com o 
desmatamento, destruição dos biomas e ecossistemas do mundo e do Brasil, ex-
tinções da flora e fauna, crise hídrica, mudanças climáticas etc. Enfim, há neces-
sidade de promover maiores esclarecimentos sobre a conservação desses bio-
mas, hábitat de várias espécies biológicas. Além disso, várias comunidades 
indígenas e tradicionais dependem dessa biodiversidade, presente nos biomas, 
para sobreviverem, aos quais natureza e cultura estão interligadas.

Para, então, aproximar as aulas sobre biomas brasileiros com a realidade vi-
venciada pelos estudantes, criamos cartilhas e jogos didáticos, levando-se em 
conta a faixa etária dos alunos do sexto ano. O primeiro jogo criado foi a Amareli-
nha dos Biomas, em 2012/2013 (SILVEIRA, 2014), o qual teve como objetivo en-
sinar, de modo lúdico (adaptando o jogo de amarelinha), acerca dos biomas bra-
sileiros. Já no ano de 2014, o projeto especificou ainda mais essa temática, 
focando no bioma de mata atlântica e ecossistemas costeiros (principalmente o 
manguezal), inter-relacionando uma comunidade tradicional na questão. 

No caso, escolhemos a comunidade tradicional quilombola de Mandira, a qual 
usufrui da Reserva Extrativista (RESEX) de Mandira, a primeira reserva federal 
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instituída no Estado de São Paulo. A comunidade está localizada no litoral sul do 
Estado de São Paulo, no município de Cananéia (Figura 1), e vive principalmente 
do manejo sustentável de coleta de ostras nas áreas do manguezal.

Figura 1 Mapa de localização da reserva Extrativista (rESEx) de Mandira – Cananéia SP.

Fonte: Plano de Manejo da reserva Extrativista de Mandira (2010).

REViSÃO DE LiTERATuRA

A Comunidade de mandira e a criação da Reserva Extrativista  
de mandira – Cananéia-SP 

Cananéia localiza-se no Vale do Ribeira, muito conhecido por rica diversidade 
cultural, desde caiçaras, quilombolas, caipiras e indígenas. 

Historicamente, as comunidades tradicionais encontradas no Vale do Ribeira 
foram deixadas à margem dos ciclos econômicos que por ali ocorreram, por isso, 
e pela relativa dificuldade de acesso, a região constitui uma área que conseguiu 
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conservar seus ecossistemas e seus recursos naturais, bem como sua biodiver-
sidade, contribuindo para que as culturas caiçara e quilombola permanecessem 
na região. 

A região ainda conserva uma grande parte do bioma da Mata Atlântica, prin-
cipalmente através das três Unidades de Conservação de proteção integral como 
o Parque Estadual de Jacupiranga, Parque Estadual da Ilha do Cardoso e o Parque 
Estadual do Lagamar. O bioma de mata atlântica é a formação florestal com maior 
biodiversidade do planeta, cuja importância é reconhecida, internacionalmente, 
desde 1990, quando recebeu o status de Reserva da Biosfera por meio de delibe-
ração da Unesco (ICMBIO, 2015).

A comunidade de Mandira é uma comunidade quilombola que sempre utili-
zou o recurso da ostra do manguezal para sua sobrevivência. Todavia, essa práti-
ca não era realizada com o manejo correto. Resumidamente, eis o processo:

[...] a SUDELPA (Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista) no final 
da década de 80 iniciou um projeto sobre o manejo sustentado deste recurso através 
do macrozoneamento ecológico e econômico do complexo estuarino lagunar, e a par-
tir do estudo feito por Sales e Moreira – do NUPAUB (1996), indicou-se Mandira 
como adequada. A ideia foi aceita pela comunidade (representada pela REMA – As-
sociação da reserva extrativista dos moradores do Bairro Mandira, criada em 1995) 
e a solicitação iniciou-se através de abaixo assinado, encaminhado para a esfera fe-
deral, junto com a articulação política dos técnicos, mas não se teve aprovação rápi-
da, somente em 2002. Enquanto isso, vários técnicos realizaram experimentos na 
área relacionados ao manejo levando a criação da COOPEROSTRA (Cooperativa dos 
produtores de Ostras de Cananéia) em 1998. (CARDOSO, 2008 apud RISSO, 2014)

A ajuda do professor Antonio Carlos Diegues, da USP, também foi essencial no 
sentido de orientação comunitária. Desse modo, essa comunidade teve maior li-
derança no processo da criação da reserva extrativista. 

A reserva extrativista de Mandira se enquadra nas unidades de conservação 
de uso sustentável1 (BRASIL, 2000). Uma reserva extrativista, de acordo com o 

1 As Unidades de Conservação (UC) após a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação da Natureza, (SNUC), através da lei 9.985 de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000) se di-
videm em dois grupos, unidades de Proteção Integral e as de Uso Sustentável. As primeiras 
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Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), no artigo 18º do capítulo 
III, é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistên-
cia baseia-se no extrativismo. Tem como seu objetivo central proteger os meios 
de vida e cultura dessas populações, além de assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais daquela unidade.

A reserva localiza-se na cidade de Cananéia, litoral sul de São Paulo, “Mais pre-
cisamente [...] na porção continental oeste do município de Cananéia-SP, [...] Com 
área de 1.175 ha. (conforme decreto de criação de 13/12/2002)”. “Encontra-se 
entre as coordenadas geográficas 24º59’02’’.01 de latitude Sul e 48º03’34”.08 de 
longitude Oeste” (ICMBIO, 2015). Ela é composta por manguezal, rios (principais 
– Mandira e das Minas), canais e laguna e uma faixa com vegetação de restinga 
(ICMBIO, 2015). 

Essa área foi constituída exclusivamente por terrenos de marinha (domínio 
da União) e “delimitada por sugestão dos moradores do Bairro do Mandira por se 
constituir em zona de exploração econômica dos principais recursos naturais co-
mercializados pelas famílias locais envolvidas”. Além das famílias de Mandira, 
integram a reserva as famílias de Boacica e Porto do Meio, totalizando cerca de 
24 famílias (ICMBIO, 2015, p. 39). 

As comunidades pertencentes à área de estudo têm como principal fonte eco-
nômica a extração sustentável de ostras no manguezal da reserva extrativista de 
Mandira (RISSO, 2014 (Figura 2 a 4)). Além de camarão, ostras e peixes, e o turis-
mo que, atualmente, é uma considerável fonte de renda.

Especificamente, sobre a comunidade de Mandira, ela conserva os recursos 
naturais do manguezal da reserva extrativista, e, ao mesmo tempo, sobrevive 
desse recurso de forma sustentável. A ostra retirada do manguezal está sendo 
otimizada. Em Mandira, construiu-se um restaurante (Restaubar2), no qual a os-
tra é servida de várias formas (farofa de ostra, ostra gratinada e in natura) para 
os turistas, segundo a criatividade da Dona Irene, esposa do Sr. Chico Mandira, a 

segundo o artigo 1º do capítulo III do SNUC têm como objetivo principal preservar a natureza, 
admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais; já as unidades de uso sustentável 
têm como objetivo principal, segundo o artigo 2º do mesmo capítulo, compatibilizar a conser-
vação da natureza com o uso sustentável de uma parcela de seus recursos naturais.

2 Vide página do quilombo do Mandira no facebook. 



ELABOrAçãO DE jOgO DIDÁtICO SOBrE A COMUNIDADE DE MANDIrA E SEU AMBIENtE  | 291

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

principal liderança de Mandira. Seu território3 possui uma boa parte de serras e 
morros com mata atlântica, rios com matas ciliares, cachoeiras, sendo importan-
tes patrimônios naturais. 

A comunidade é quilombola, o que valoriza ainda mais a riqueza deste nosso 
estudo, uma vez que esse território é singular em termos naturais e culturais 
(RISSO, 2014).

Outra atividade econômica realizada na comunidade é a venda de artesanatos 
confeccionados pelas mulheres da comunidade, utilizando matérias-primas en-
contradas na área (Figura 5). É um exemplo que os alunos de todo o Estado de 
São Paulo devem conhecer. 

Figura 2 Viveiro de ostras no manguezal.

Foto: Silveira (2014).

3 O território quilombola possui uma demarcação que não se sobrepõe à reserva extrativista, 
mas, ela usufrui da área da reserva extrativista federal (terrenos da Marinha).
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Figura 3 Barcos utilizados para a pesca e a extração das ostras atracados no manguezal.

Foto: Silveira (2014).

Figura 4 Manguezal de Mandira com o nível de água baixo.

Foto: Silveira (2014).
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Figura 5 Artesanatos produzidos pela comunidade de Mandira.

Foto: Silveira (2014).

Bioma de mata Atlântica e Ecossistemas Costeiros (manguezal) 

Por biomas, entende-se “a distribuição espacial das formações e associações 
vegetais” (TROPPMAIR, 2006, p. 71). 

Por sua vez, esses biomas têm sujeitos sociais envolvidos e, portanto, não são 
somente aspectos físicos e biológicos, mas integram também aspectos sociais e 
culturais. Segundo Escobar (1999, p. 18) isso pode ser entendido como “territó-
rio mais cultura”. No caso deste estudo de uma comunidade extrativista, esse ter-
ritório foi uma construção política, articulando ambiente com o projeto de vida 
comunitário.

Em Mandira, destaca-se o bioma de mata atlântica e o ecossistema de man-
guezal. No caso da mata atlântica ou floresta latifoliada tropical úmida de encosta 
(Figura 6), ela possui como características, segundo Romariz (1996, p. 7):

Acha-se este tipo de floresta estreitamente ligado ao relevo, ocupando quase ex-
clusivamente as escarpas voltadas para o mar. Esses paredões abruptos servem de 
anteparo aos ventos marinhos, carregados de umidade, e provocam-lhes a frequente 
condensação. A isto somam-se ainda os fortes nevoeiros, aí muito comuns, possibili-
tando esta elevada umidade a presença de uma pujante floresta.  

Esta mata costeira é quase tão rica e variada quanto a amazônica, embora suas 
árvores seja, em geral, mais baixas (20 a 30 m no máximo), de caules mais grossos e 
copas mais frondosas.
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É ainda ao relevo que se acham ligadas essas características: recobrindo vertentes 
quase sempre bastante íngremes, as árvores distribuem-se em diferentes níveis. Esse 
escalonamento propicia-lhes maior facilidade quanto à iluminação, não sendo neces-
sário um grande desenvolvimento em altura, em busca da luz. (ROMARIZ, 1996, p. 7)

Figura 6 Formações vegetais do Brasil.

Fonte: romariz (1996).

Já o manguezal, rico na área de estudo, é restrito às regiões intertropicais, 
“junto aos litorais banhados por águas tépidas e calmas [...], formação vegetal de 
transição entre o ambiente marinho e terrestre, e que é a única associação vege-
tal tropical praticamente homogênea” (TROPPMAIR, 2006, p. 89). Nele, encon-
tramos três espécies florestais bem adaptadas às duras condições ambientais, 
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principalmente quanto à salinidade, nível de oxigênio etc (Figura 7). Consiste 
num ecossistema peculiar. A espécie Rhizophora mangle é a que sobrevive em 
um ambiente atingido pela inundação das marés. Possui um sistema radicular, 
pneumatóforos, que “formam um emaranhado submerso durante a maré alta e 
exposto na maré baixa” (TROPPMAIR, 2006, p. 89). Esse tipo de mangue é tam-
bém chamado de mangue vermelho, devido à cor do tronco quando raspado.  
A Avicennia shaueriana, ou o mangue preto/amarelo, possui raízes ramificadas a 
alguns centímetros sob o substrato lodoso e delas saem pneumatóforos esponjo-
sos que realizam as trocas gasosas. A Laguncularia racemosa, ou mangue branco, 
tem raízes mais superficiais, embora parecidas com as da Avicennia schaueriana. 
Os pneumatóforos são menores e mais grossos. 

Os manguezais são muito importantes ecologicamente, porque são grandes 
berçários naturais, “tanto para as espécies características desses ambientes, 
como para peixes e outros animais que migram para as áreas costeiras durante, 
pelo menos, uma fase do ciclo de sua vida” (OLINTO; BASTO, 2015, p. 1). Além 
disso, várias comunidades, como no caso deste estudo, retiram seus principais 
recursos de sobrevivência, e de forma sustentável.

Figura 7 Espécies comuns encontradas na região de Cananéia.

Fonte: Perfil esquemático da vegetação do mangue. Elaborado por raquel Azevedo.

Essas informações sobre o bioma de mata atlântica e o ecossistema mangue-
zal do local de estudo são importantes, pois a temática dos biomas brasileiros é 
desafiadora no ensino fundamental e médio, “uma vez que o professor deve levar 
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o aluno a entender as diferentes formações vegetais do Brasil e a problemática 
ambiental envolvente” (RISSO, 2013, p. 16). Além de integrar ao tema os aspectos 
sociais e culturais. Assim, Risso (idem) diz que “para ajudar o professor nessa 
missão” há a necessidade de produzir diversos materiais didáticos sobre o tema.

mETODOLOGiA 

A metodologia do projeto foi a seguinte:
1. Revisão de literatura.
2. Reuniões com a coordenadora do projeto.
3. Produção dos materiais didáticos – Jogo e Cartilha.
4. Aplicação do jogo didático.
5. Avaliação.

PRODuÇÃO DOS mATERiAiS DiDáTiCOS

O jogo didático que confeccionamos no projeto foi adaptado a partir do jogo 
de Amarelinha (Figura 8), com a produção de cartilha acompanhando as infor-
mações. O jogo de forma tradicional (passado de geração em geração) estimula a 
imaginação, trabalha a socialização e o princípio de colaboração. É um jogo cole-
tivo, como parte de brincadeiras de rua, onde as crianças desenhavam casas de 1 
a 10 (intercaladas) no chão, tendo como objetivo final chegar ao céu.

Figura 8 jogo da Amarelinha tradicional.

Fonte: Oster (2013).
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O jogo de amarelinha, em sua forma tradicional, consiste em: 

[...] jogar uma pedra na primeira casa e seguir pulando com um pé só nas outras ca-
sas. Cada criança deve ir e voltar. Ganha a brincadeira a criança que conseguir com-
pletar todas as casas e chegar ao céu. As regras são: não se deve pisar na casa onde 
está a pedra, quando a pedra for jogada ela deve atingir o meio da casa desenhada, o 
pé nunca deve atingir as linhas da casa ou colocar os dois pés no chão. Quem errar 
durante o percurso perde a vez e deve esperar a próxima jogada para recomeçar de 
onde parou. Em seguida outra criança recomeça. (OSTER, 2013, p. 1)

Adaptamos o jogo da amarelinha, onde cada casa tem uma questão sobre o 
ambiente e a comunidade de Mandira (Figura 9). O material utilizado na confec-
ção do jogo foi o papelão,4 por ser mais acessível. 

No início da atividade o professor pode repartir a sala em grupos, para que 
todos joguem, distribuindo, também, a cartilha para os grupos. 

Figura 9 jogo didático da Amarelinha sobre a comunidade de Mandira e seu entorno.

Fonte: Foto retirada em julho de 2015 durante a aplicação do jogo didático.

4 Após a aplicação na comunidade, faremos a versão final no tapete de EVA.
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A amarelinha, em si, contém as informações da cartilha em forma de ques-
tões, como: O que é uma RESEX?, Onde se localiza, O que é um bioma?, Qual o prin-
cipal bioma e ecossistema encontrado na reserva, O que é manguezal?, Por que 
conservar os manguezais?, Qual o nome do principal rio encontrado na reserva?, 
Qual a principal atividade econômica da comunidade?, A comunidade de Mandira 
é conhecida por ser tradicionalmente: Qual a importância dos Mandira para a con-
servação ambiental?. E ao invés de se chegar ao “céu” como no tradicional jogo, 
neste chega-se a comunidade de Mandira. Essas são as questões que compõe o 
jogo, todas as suas respostas podem ser encontradas na própria cartilha, por isso 
ela é essencial para a realização da atividade.

Para utilizar o jogo, há uma cartilha cuja função é suplementar a atividade 
com algumas informações relevantes sobre a comunidade de Mandira e seu am-
biente, suas atividades econômicas e sociais, além de imagens da mesma para 
elucidar uma realidade diferenciada daquela dos jogadores. 

A cartilha é essencial para o jogo ocorrer, o professor deve ler, ou, se preferir, 
anotar na lousa alguns dados para que os alunos consigam jogar. Ela contém infor-
mações sobre Mandira, sua localização, sobre o que consiste uma unidade de con-
servação de uso sustentável, sobre o bioma da Mata Atlântica e manguezal, onde 
ocorre sua preservação, sobre a resistência das culturas quilombola e caiçara, so-
bre a extração das ostras, o artesanato produzido pelas mulheres da comunidade 
e demais imagens, para que os estudantes possam conhecer sobre essa importan-
te comunidade. O quadro 1 resume os aspectos principais do material didático.

quadro 1  Proposta didática do jogo de amarelinha sobre a comunidade de Mandira (Cana-
néia/SP) e seu ambiente, acompanhado de cartilha ambiental.

Objetivos 1)  Compreender o bioma de mata atlântica e ecossistema 
costeiro (manguezal).

2)  Conhecer uma comunidade extrativista, no caso, a 
comunidade de Mandira, que vincula a sua cultura e tradição 
à extração das ostras como importante meio de subsistência 
econômica e social.

3)  respeitar a diversidade cultural, como a cultura quilombola, a 
qual resistiu a muitas formas de opressões, lutando para 
sobreviver em um espaço reservado para a proteção 
ambiental e protegendo suas matrizes culturais. 

(continua)
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Conteúdos abordados Biomas brasileiros, bioma de mata atlântica, comunidade 
extrativista, manguezal, reserva extrativista, unidades de 
conservação.

materiais didáticos jogo didático e cartilha suplementar. Os materiais ficarão 
disponíveis na sala do grupo CENPEA na Unesp-Ourinhos para 
serem aplicados nas escolas. Um material será doado para a 
comunidade de Mandira.

Recomendações de uso O jogo pode ser utilizado como forma de complementação da 
aula sobre biomas brasileiros.

Público De acordo com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo 
(SãO PAULO, 2008), na sexta série/sétimo ano do ensino 
fundamental, mais especificamente no 3º bimestre no subtema 
“O patrimônio ambiental e a sua conservação”, sobre as políticas 
ambientais no Brasil e o Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação (SNUC). também pode ser utilizada na 2ª série do 
ensino médio, no 3º bimestre no subtema das Dinâmicas 
demográficas, que trata sobre as matrizes culturais brasileiras, 
como também no subtema Dinâmicas Sociais, que trata sobre o 
trabalho e o mercado de trabalho, além da segregação 
socioespacial e a exclusão social. Entretanto, em outros estados 
brasileiros, o jogo didático também pode ser utilizado, seguindo 
a sua proposta curricular e que se encaixe nesses temas.

Fonte: Organizado por risso (2015).

A primeira aplicação do jogo (Figura 10) e da cartilha ocorreu na própria co-
munidade de Mandira, como forma de saber a opinião dos próprios sujeitos. Em 
outras palavras, foi uma aplicação teste para depois ser aplicada em escolas. 
Diante disso, podemos dizer, de forma geral ainda, pois a avaliação do impacto do 
jogo está em fase de análise, que, em algumas questões, os membros da comuni-
dade tiveram dificuldade em responder, como por exemplo, na questão conceitu-
al de biomas, manguezal e conservação, embora conheçam o tema em suas vivên-
cias. Sobre a questão identitária, eles se reconhecem mais como quilombolas, e 
não como caiçaras, como diz a literatura. Essas constatações abrem questões de 
debate muito complexas e amplas, que merecem um cuidado especial para tal 
compreensão. Todavia, a partir dessas considerações, algumas informações da 
cartilha serão revistas.



300 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

A atividade didática in loco, possibilitou uma troca de conhecimentos, e pro-
moveu o diálogo entre o saber científico e o tradicional, formando nas pesquisa-
doras um “compromisso com o outro”,5 como diz Brandão (1984, p. 8). 

Figura 10 Aplicação do jogo didático.

em fase de análise, que, em algumas questões, os membros da comunidade tiveram 
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como diz a literatura. Essas constatações abrem questões de debate muito complexas 
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A atividade didática in loco, possibilitou uma troca de conhecimentos, e 
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Figura 10 – Aplicação do jogo didático 

 
Fonte: Foto de Julho de 2015 com Yume Silveira aplicando o jogo com as crianças da 

comunidade de Mandira 
 
 

CONCLUSÃO 
 

Concluímos, assim, que o desenvolvimento dos materiais didáticos neste 

projeto - a cartilha e o jogo da amarelinha da comunidade de Mandira - poderá ser um 

                                                            
5 “Quando o outro se transforma em uma convivência, a relação obrigada a que o pesquisador  
participe de sua vida, de sua cultura. Quando o outro se transforma em um compromisso, a 
relação obriga a que o pesquisador participante participe de sua história” (BRANDÃO, 1984, 
p.8). 

Fonte: Foto de julho de 2015 com Yume Silveira aplicando o jogo com as crianças da comunidade de Mandira.

CONCLuSÃO

Concluímos, assim, que o desenvolvimento dos materiais didáticos neste pro-
jeto – a cartilha e o jogo da amarelinha da comunidade de Mandira – poderá ser 
um elemento facilitador, viabilizado para uso, pelo professor, em sala de aula, 
sendo importante para que os estudantes tenham contato com uma realidade 
diferente da sua.

Quanto ao professor, que também precisa de atividades lúdicas diferenciadas 
para tratar da temática dos biomas e ecossistemas, poderá usar o jogo e a cartilha 
no momento apropriado às suas aulas, e como forma de encerramento ou méto-
do de avaliação, sendo assim, uma forma dinâmica e atrativa de conseguir des-
pertar a atenção e o interesse dos alunos. 

5 “Quando o outro se transforma em uma convivência, a relação obrigada a que o pesquisador 
participe de sua vida, de sua cultura. Quando o outro se transforma em um compromisso, a re-
lação obriga a que o pesquisador participante participe de sua história” (BRANDÃO, 1984, p. 8).
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Destacamos, também, a importância da educação ambiental como um instru-
mento de transformação social, fomentando e instigando a participação dos estu-
dantes nas aulas, colaborando, assim, na sua própria formação como cidadãos, 
através da educação. Vale ressaltar, ainda, que a elaboração desses materiais di-
dáticos possibilita, também, que as aulas sejam mais criativas e interessantes. 
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Resumo: O ensino de Física, utilizando ferramentas diferenciadas aliadas a ambientes 
alheios às salas de aula, pode se tornar amplamente prazeroso e eficiente, tanto para o edu-
cador, como para os estudantes. Neste sentido, o Brincando com a Física leva até as escolas 
da região de Presidente Prudente, uma série de experimentos que são apresentados, por 
uma equipe de graduandos, de forma lúdica, dinâmica e divertida. Além de desenvolver o 
potencial de comunicação dos estudantes da graduação, a apresentação dos experimentos 
abordam conceitos físicos de forma não obrigatória, inclusive, em espaços não formais. Des-
sa forma, os estudantes aprendem a Física brincando. As apresentações do Brincando com a 
Física mantém uma interação contínua e envolvente com o público, que participa constante-
mente dos experimentos apresentados, ora individualmente, selecionados de forma aleató-
ria, ora coletivamente. Neste contexto, o projeto Brincando com a Física, desenvolvido desde 
o ano de 2013, tem cumprido com seu objetivo principal: despertar a curiosidade dos estu-
dantes das escolas de ensinos básico, quanto aos conceitos de Física envolvidos em experi-
mentos e/ou situações reais do cotidiano de forma não clássica. Em outras palavras, as apre-
sentações abordam conteúdos dentro de situações diferenciadas, complementando o que é 
visto em sala de aula por estes estudantes.

Palavras-chave: Física; experimentos; lúdico; interação.

iNTRODuÇÃO

O processo de ensino-aprendizagem ocorre por meio da educação, que, por 
sua vez, pode ser dividida em formal, informal e não formal. A educação formal é 
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aquela desenvolvida nas instituições escolares regulamentadas por leis e organi-
zadas de acordo com diretrizes nacionais que pautam o currículo escolar. A edu-
cação informal é aquela aprendida em diferentes núcleos sociais durante o pro-
cesso espontâneo de socialização do indivíduo. Nela, vêm embutido valores, 
regras ou normas de determinada cultura. Já a educação não formal envolve um 
aprendizado contextualizado no cotidiano, na relação com diferentes pessoas, 
pela experiência e em espaços que vão além dos muros da escola (JACOBUCCI, 
2008; VIEIRA, 2005). A educação não formal pode ocorrer, inclusive, em espaços 
diferentes, denominados espaços não formais. Estes espaços educativos se dife-
renciam do espaço escolar por apresentarem produtos da experiência social e 
cultural, de forma lúdica e interativa. Além disso, dependendo do espaço adota-
do, favorece ao aluno, o contato direto com determinados objetos ou materiais 
que, na sala de aula, poderiam não ser visualizados ou apenas vistos por meio 
virtual (JACOBUCCI, 2008). O ensino de Ciências (em seus componentes curricu-
lares Física, Química, Biologia e Matemática) pode ser enfocado nestes ambien-
tes não formais de forma mais prática, mostrando que os conhecimentos são 
constantemente abordados no cotidiano. Isso acontece porque o espaço não for-
mal, associado ao ensino não formal, possui recursos e objetivos educacionais 
diferentes, que não são abordados da mesma maneira no ambiente da sala de 
aula. Os espaços não formais e o ensino não formal atuam, não somente, como 
geradores de conhecimento para o aluno, mas também para o próprio corpo do-
cente, que, por sua vez, pode aperfeiçoar, dinamizar e enriquecer as aulas tradi-
cionais das Ciência. Assim, além de auxiliar no desenvolvimento cognitivo, espaço  
e ensino não formais, levam os estudantes a estabelecer relações com diferentes 
áreas do conhecimento, contribuindo, também, com uma aprendizagem signifi-
cativa e viabilizando a ampliação cultural dos sujeitos envolvidos no processo 
educativo (VERCELLI, 2009; MONTEIRO, 2009). É importante, porém, manter 
uma articulação entre os espaços não formais e a escola (PINTO, 2010). 

Dentro deste contexto, tem sido desenvolvido, desde o ano 2013, por graduan-
dos dos cursos de Licenciatura em Física e Matemática da Universidade Estadual 
Paulista (Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/Unesp), um projeto intitula-
do “Brincando com a Física”. Desde o início, o projeto conta com a participação 
dos bolsistas, professores colaboradores, além de alunos voluntários que atuam 
no Centro de Ciências da FCT/Unesp. As atividades experimentais do Brincando 
com a Física são apresentadas para alunos dos Ensinos Fundamental e Médio das 
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escolas do município de Presidente Prudente e região. Também são apresen- 
 tadas durante alguns eventos das escolas, como nas Feiras de Ciências ou Feiras 
Culturais. As apresentações são acompanhadas diretamente pelo coordenador 
do projeto, observando-se claramente o interesse, entusiasmo e interatividade 
dos estudantes para com os experimentos e os graduandos, que assumiam um 
papel de monitores. 

O projeto Brincando com a Física reúne o ensino de Física não formal, em es-
paços que também podem ser não formais, onde são desenvolvidos experimen-
tos em uma sequência dinâmica e divertida, sempre mantendo uma interação 
contínua com os estudantes. A abordagem teórica de conceitos físicos é feita de 
forma objetiva e contextualizada, utilizando experimentos e atividades que estrei-
tam a relação entre a teoria, geralmente abstrata, e o cotidiano prático vivencia-
do pelos estudantes. Além de desenvolver o potencial de comunicação em público  
dos graduandos envolvidos, as atividades realizadas permitem o desenvolvimen-
to dos conteúdos da Física e/ou da Matemática, ali presentes, de forma que os 
participantes possam adquirir o conhecimento científico de forma não obrigató-
ria. Segundo Vieira (2005), é importante preparar o professor, durante sua gra-
duação, para que eles desenvolvam a competência de ministrar diferentes tipos 
de aulas (formais e não formais) (VIEIRA, 2005). E, é neste sentido que o Brin-
cando com a Física tem atuado na formação dos graduandos envolvidos, além de 
proporcionar aos estudantes espectadores um conhecimento científico de forma 
lúdica, divertida e prazerosa.

Um projeto semelhante, intitulado “Show de Física” tem sido desenvolvido há 
tempos, por graduandos da USP/SP, e tem despertado um grande interesse dos 
estudantes, de acordo com os relatos publicados (SÃO PAULO, 2011). De acordo 
com a descrição da equipe do Show de Física da USP/SP, um clima emocional, de 
suspense e de curiosidade é desenvolvido durante a apresentação. Esta metodo-
logia adotada traz um aumento de interesse, no público espectador, pela busca 
das explicações e dos significados subjacentes aos fenômenos físicos demonstra-
dos. As apresentações do Show de Física da USP/SP, assim como as do Brincando 
com a Física, também contam com a participação ativa da plateia, que a todo 
instante recebe estímulo para interagir entre si, com os apresentadores e com os 
equipamentos que estão sendo utilizados na demonstração do fenômeno físico 
(Show de Física, USP, 2015). Outro trabalho análogo, também intitulado “Show 
de Física”, é desenvolvido pela Unesp, câmpus de Rio Claro. Estas apresentações 
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são elaboradas de forma envolvente, seja com brincadeiras ou com clima de sus-
pense, segundo relatos dos envolvidos (Show de Física, Unesp/RC, 2015). De ma-
neira geral, a equipe descreve que a curiosidade e a os questionamentos sobre o 
funcionamento dos experimentos apresentados, são os principais aliados para 
fazer com que os visitantes vivenciem a Física de maneira atraente e divertida. 
Para esta equipe, o propósito do show não é o de ensinar, mas o de complementar 
as atividades desenvolvidas em sala de aula pelo professor visitante e seus alu-
nos (Show de Física, Unesp/RC, 2015).

Neste contexto, o Brincando com a Física, possui características semelhantes 
àqueles projetos já consolidados de Show de Física. Entretanto, há algumas par-
ticularidades intrínsecas, como, por exemplo, o rol de experimentos e o desem-
penho dos monitores participantes, que fazem do Brincando com a Física um 
evento singular. Sendo assim, o objetivo principal deste projeto é despertar a 
curiosidade dos estudantes de ensinos básico, quanto aos conceitos de Física en-
volvidos em experimentos e/ou situações reais do cotidiano de forma não clássi-
ca. A abordagem de conteúdos dentro de situações diferenciadas, apresentadas 
de maneira não formal pelo Brincando com a Física, inclusive em ambientes não 
formais de ensino, complementa o que é estudado, pelos alunos, em sala de aula. 
Tratando-se do público em geral, os conceitos científicos são captados de manei-
ra lúdica, porém com respaldo científico necessário para compreender os fenô-
menos envolvidos em cada experimento abordado.

mATERiAiS E mÉTODOS

As atividades do Brincando com a Física, são realizadas mediante a apresenta-
ção esquematizada de um roteiro de experimentos. Durante as apresentações, os 
estudantes são convidados a participarem, manuseando-os e sendo questionados 
quanto aos conceitos físicos envolvidos. Em geral, além de participar do desenvol-
vimento experimental, os estudantes são desafiados com questões envolvendo 
algum conceito científico e sua relação imediata com fenômenos do seu cotidiano. 
A partir daí, o estudante de graduação aborda os princípios físicos e a fundamen-
tação teórica envolvida no funcionamento ou atividade experimental de forma 
prática e com linguagem informal, para um fácil entendimento por parte dos alu-
nos, independente da sua faixa etária. Durante a apresentação dos experimentos, 
uma equipe de dois integrantes é responsável por uma trilha sonora sincronizada 
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com cada quadro e experimento. Também, é projetada, simultaneamente, uma sé-
rie de imagens e vídeos que auxiliam a explicação dos conceitos físicos envolvidos 
em cada experimento, facilitando a compreensão e também auxiliando a visibili-
dade da plateia que se encontra distante do local da apresentação.

A sequência de experimentos e suas apresentações seguem, conforme a des-
crição a seguir.

O primeiro experimento da sequência consiste no lançamento de um foguete. 
Dois monitores, que se apresentam com os nomes dos Físicos Schrödinger e 
Hooke, lançam o desafio de soltar um foguete, sem a preocupação de explodir o 
teto do local onde estão. Para isso, é usada uma base de madeira, uma mangueira 
ligada a uma garrafa contendo ar, que, ao ser comprimida lança um pequeno fo-
guete confeccionado de papel cartão (Figura 1). Após uma contagem regressiva e 
o lançamento do foguete, os monitores abordam a trajetória oblíqua (parabólica) 
ou movimento em duas dimensões, a altura atingida e seu alcance, dependentes 
do ângulo de inclinação para o lançamento. 

Figura 1 Base de lançamento e Foguete.

Após o lançamento do foguete e aproveitando os conceitos de trajetória para-
bólica, os graduandos comentam que também é possível observar a formação de 
uma parábola em um líquido dentro de um recipiente em movimento circular. 
Para mostrar este efeito, a personagem Hooke utiliza um recipiente contendo 
água com corante, movimentando-se sobre uma plataforma giratória, conforme 
mostra a Figura 2. Neste experimento, abordam-se conceitos de movimento cir-
cular, aceleração centrípeta e velocidade tangencial, além de mostrar a diferença 
entre as concavidades das parábolas neste e no experimento anterior.
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Figura 2 Plataforma giratória com recipiente contendo líquido.

Em seguida, os mesmos personagens utilizam a plataforma giratória para ob-
servar e explorar conceitos de conservação de momento de inércia. Primeira-
mente, Schrödinger e Hooke convidam um estudante e pedem para que ele se 
posicione sobre a plataforma, segurando dois halteres, com os braços abertos.  
A plataforma é posta a girar e é solicitado que o estudante abaixe seus braços. 
Com isso, a velocidade angular da plataforma é aumentada rapidamente, sem 
nenhuma intervenção dos graduandos que acompanham o desenvolvimento ex-
perimental. Assim, enquanto o estudante se diverte girando, os graduandos abor-
dam os conceitos físicos envolvidos na atividade.

Ainda usando a plataforma giratória, outro estudante é convidado pelos gra-
duandos e é posicionado sobre ela segurando uma roda de bicicleta, conforme 
apresentado na Figura 3. A roda é posta a girar e, em seguida, o estudante flexio-
na-a para um lado e para o outro, fazendo a plataforma girar livremente. Neste 
experimento, os conceitos de conservação de momento de inércia são novamen-
te explorados.
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Figura 3 Plataforma giratória.

Figura 2: Plataforma giratória com recipiente contendo líquido  
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Após estes experimentos, há uma troca de monitores. O graduando que atende por 

Heisemberg, adentra no recinto trazendo uma correspondência para a colega Hooke. Dentro 

Após estes experimentos, há uma troca de monitores. O graduando que aten-
de por Heisemberg, adentra no recinto trazendo uma correspondência para a 
colega Hooke. Dentro da caixa, há um pêndulo de Newton em miniatura, junta-
mente com uma carta. A carta aparece na forma de um poema e é reverenciada 
pela colega que a lê para o público.

Minha amiga Júdia Hooke,
Há tanto tempo não lhe escrevo
Sei que estás muito ocupada
E por isso não sei se devo

Como deves saber
Tenho minhas invenções
Nem sempre são úteis 
Mas tenho boas intenções 

Mas muitas dúvidas
Vem me rondar
E sobre este pêndulo
Quero lhe perguntar.
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Como é possível mover
Bolinhas de pontas opostas
Sem nelas mexer
Isso deve ter uma resposta.

Seu esclarecimento é importante
Pois tudo explica com muitos detalhes
Princípios Físicos em tudo se envolvem
E nada se escapa destes seus olhares.

Seu eterno amigo colorido, John John.

Após a leitura da carta, a personagem Hooke usa um pêndulo de Newton 
maior, confeccionado com bolas de bilhar (Figura 4) para explorar conceitos  
de conservação e transferência de energia. Também são abordados conceitos de 
choques elásticos e inelásticos. 

Figura 4 Pêndulo de Newton.

Após a explicação do fenômeno para o amigo John John, o graduando que 
atende por Heisenberg relata que é capaz de transferir energia usando apenas 
um balde. Trata-se, portanto, de um experimento conhecido como canhão de vór-
tices. Este consiste de um balde de plástico, em cujo fundo é feito um orifício de, 
aproximadamente, 10 cm de diâmetro. Na base superior (abertura do balde) é 
colocada uma membrana de plástico, bastante esticada e colada com fita adesiva, 
como mostra a Figura 5. O canhão de vórtices derruba a pirâmide de copos ape-
nas com o deslocamento de ar que sai de seu interior, após um forte toque na 
membrana que se encontra do lado oposto à fenda. Neste experimento, o gra-
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duando procura abordar conceitos de compressão e rarefação do ar e transferên-
cia de energia.

Figura 5 Canhão de vórtices.

Após mostrar sua habilidade em derrubar copos descartáveis com um canhão 
de vórtice, o personagem Heisenberg lança um desafio para os estudantes. Após 
equilibrar duas garrafas sobre uma nota de dinheiro, ele convida algum estudan-
te e pede que ele retire a nota debaixo das garrafas, sem tocá-las, mantendo o 
equilíbrio, conforme a Figura 6. Questões sobre equilíbrio estático e dinâmico são 
abordadas pelo experimento.

Figura 6 Equilíbrio de garrafas.
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Também é explorado o conceito da primeira lei de Newton, o princípio da 
inércia. Para isso, Heisenberg realiza um experimento utilizando copos, ovos de 
brinquedo, papel cartão, uma prancha de papel duro e uma vassoura. Os ovos são 
colocados sobre um suporte cilíndrico de papel, que por sua vez são colocados 
sobre a prancha dura, posicionados sobre os copos, como mostra a Figura 7. Ao 
bater na prancha com o cabo da vassoura, os ovos são derrubados dentro dos 
copos, mostrando o princípio básico da Inércia. Neste momento, o personagem 
cita várias situações reais que fazem uso do Princípio Físico abordado.

Figura 7 Experimento sobre inércia.
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Em seguida, há novamente uma troca de graduandos na apresentação. A cole-
ga Hooke sai para a entrada do graduando que atende pelo nome de Newton. Ago-
ra, um experimento sobre associação de polias é abordado, quando Newton entra 
carregando um balde de água. Para auxiliá-lo no transporte, seu colega Heisen-
berg usa um moitão com três polias fixas e três móveis, como mostrado na Figu- 
ra 8. Quando o balde de água é erguido com o auxílio do moitão, a força exercida é 
relativamente melhor, quando comparada à força exercida sem a engenhoca. Com 
esta associação de polias, são explorados conceitos de força e sua relação com o 
número de polias móveis existentes.

Seguindo o roteiro e, utilizando o balde de água transportado com o auxílio do 
moitão, é utilizada uma máquina para multiplicar água, mostrada na Figura 9. 
Neste experimento, Newton coloca um copo de água no funil sobre a máquina e, 
espantosamente, mostra uma quantidade muito maior que um copo, produzida 
pela máquina. Este experimento trata de assuntos sobre pressão e vasos comuni-
cantes, que são enfatizados pelos personagens atuantes.
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Figura 8 Moitão.

Figura 9 Máquina multiplicadora de água.

Outro experimento explorado é a reação química do isopor com acetona. Nes-
te experimento, é utilizada uma cartola (Figura 10), na qual é colocado um reci-
piente contendo acetona. Uma espada confeccionada de isopor é imersa no inte-
rior da cartola, desaparecendo lentamente. Este pequeno episódio é realizado 
pelo personagem Newton que enfatiza os efeitos como se fossem um “passe de 
mágica”.
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Figura 10 Cartola contendo recipiente com acetona.

Após a realização da “mágica” de desaparecimento da espada no interior da 
cartola, um pequeno experimento envolvendo um torneio de tênis é realizado 
pelos personagens atuantes Newton e Heisenberg. Neste experimento, são utili-
zadas duas raquetes de sabão que rebatem bolinhas também feitas de sabão (Fi-
gura 11). Aqui, são explorados conceitos hidrofílico e hidrofóbico apresentado 
pelas moléculas de sabão. Neste quadro, o público também é convidado a partici-
par do torneio. 

Figura 11 raquete de sabão.

O clássico experimento usando gerador de Van der Graf (Figura 12) também 
é explorado pelo Brincando com a Física. Para realização, são convidados dois 
participantes para atuarem em um pequeno teatro de uma cena do filme “Tita-
nic”. Enquanto a moça (“Rose”) abre os braços, com uma das mãos apoiada na 
cúpula metálica, que é eletrizada, o seu colega (“Jack”) chega lentamente e lhe 
beija a outra mão, sentindo um pequeno choque durante este contato. Com este 
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experimento, conceitos sobre eletricidade estática e processos de eletrização 
são abordados. 

Figura 12 gerador de Van der graf.

Com o intuito de despertar ainda mais a curiosidade, um experimento de ilu-
são de óptica é aplicado, voltando à cena, o personagem Schrödinger. Para isso, 
ele usa um disco contendo uma espiral monocromática que é posta a girar por 
alguns segundos, de modo que os estudantes espectadores fixem o olhar sobre o 
movimento. Após alguns instantes, é pedido que eles desviem o olhar da espiral 
e fixem na palma da mão. Como consequência do movimento, eles veem a palma 
da mão se movendo também, decorrente da ilusão causada no cérebro. A Figu- 
ra 13 mostra o experimento utilizado.

Figura 13 Círculo espiralado utilizado para ilusão de óptica.
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Ainda aproveitando o tema “ilusão de óptica”, a personagem Hooke entra em 
cena novamente, apresentando alguns quadros contendo imagens que dão a fal-
sa impressão de movimento. Alguns destes quadros são mostrados na Figura 14.

Figura 14 Imagens de Ilusões de óptica.

Para finalizar a sequência de experimentos, os quatro personagens que estão 
atuando, buscam um grupo de estudantes da plateia, escolhido ao acaso. Quatro 
deles sentam-se em cadeiras dispostas de modo que cada um possa se apoiar nas 
pernas do outro. Após estarem bem apoiados uns nos outros, as cadeiras são re-
tiradas e o grupo fica em equilíbrio, permitindo que outros participantes possam 
sentar-se sobre eles. A Figura 15 mostra um dos momentos em que o experimen-
to foi aplicado. Novamente, questões de equilíbrio estático são exploradas.

Figura 15 Equilíbrio sem cadeiras.
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RESuLTADOS E DiSCuSSÕES

As apresentações do projeto Brincando com a Física foram realizadas em di-
versas escolas das redes pública e particular de Ensinos Fundamental e Médio, 
pertencentes à Diretoria de Ensino da Região de Presidente Prudente e, também, 
da região de Santo Anastácio. A grande maioria das escolas foi responsável por 
contatarem a coordenação do projeto Brincando com a Física para agendamento 
prévio, disponibilizando espaço e organizando o número de alunos e a maneira 
como iriam assistir às apresentações. 

Na Tabela 1, estão relacionadas as escolas, suas respectivas Diretorias de En-
sino, localidade, séries atendidas e o número médio de alunos aos quais foi apre-
sentado o Brincando com a Física nos anos de 2013 e 2014. 

Tabela 1  Descrição do público atingido pelo Brincando com a Física nos anos de 2013 e 2014.

Ano Escola
Diretoria  
de Ensino

município Séries
Número 

aproximado  
de alunos

2013

EE Fernando Costa
Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

EF e EM 990

EE hugo Miele
Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

EM 295

EE joel Antônio Lima 
genésio

Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

EF 95

EE Marechal do Ar
Presidente 
Prudente

Álvares 
Machado

EM 210

EE Maria Luiza Bastos
Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

EF e EM 305

EE Maria Luiza  
Formozinho ribeiro

Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

EF e EM 350

EE Mirela Pesce Desidere
Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

EF e EM 550

2014

EE Prof. Anna Antônio
Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

EF e EM 80

EE Antônio Marinho
Santo 
Anastácio

Presidente 
Venceslau

EF e EM 950

(continua)
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Ano Escola
Diretoria  
de Ensino

município Séries
Número 

aproximado  
de alunos

2014

EE Prof. Celestina de 
Campos toledo teixeira*

Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

EF 30

EE Cleofano Motta
Presidente 
Prudente

taciba EF e EM 86

Colégio Plesbiteriano
Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

EF e EM 80

Colégio Poliedro
Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

300

EE Fernando Costa*
Presidente 
Prudente

Presidente 
Prudente

EM 30

EE joão gomes Martins*
Presidente 
Prudente

Martinópolis EM 20

EE Prof. Maria Evanilda 
gomes*

Presidente 
Prudente

Pirapozinho EF e EM 98

EE Peri Martins* MS Bataguassu EM 26

total de alunos atingidos 4.495

* Escolas atendidas na FCt/Unesp.

As escolas atendidas na FCT/Unesp, marcadas por uma “asterisco” na Tabe- 
la 1, agendaram visita para conhecerem o câmpus universitário e assistirem a 
apresentação do Brincando com a Física. Isso justifica a quantidade menor de 
alunos atendidos destas unidades escolares, que, geralmente compreendia uma 
única turma de alunos. Nas demais escolas citadas na Tabela 1, as apresentações 
do Brincando com a Física ocorriam no próprio horário de aulas, porém, algumas 
delas aconteceram durante eventos de Feira Culturais ou de Ciências promovidos 
pela escola, como, por exemplo, nas EE Joel Antônio Lima Genésio, EE Marechal 
do Ar, EE Maria Luiza Bastos, EE Maria Luiza Formozinho Ribeiro e EE Antônio 
Marinho. A Figura 16 mostra apresentações do Brincando com a Física em algu-
mas escolas descritas na Tabela 1.
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Figura 16  Apresentação do Brincando com a Física diversos espaços escolares: (a) sala de 
aula do Colégio Poliedro; (b) Feira de Ciências da EE Antônio Marinho; (c) Audi-
tório FCt/Unesp para a EE joão gomes Martins.

Colégio Poliedro 
Presidente 

Prudente 

Presidente 

Prudente 
EF e EM 300 

EE Fernando Costa* 
Presidente 

Prudente 

Presidente 

Prudente 
EM 30 

EE João Gomes Martins* 
Presidente 

Prudente 
Martinópolis EM 20 

EE Prof. Maria Evanilda 

Gomes* 

Presidente 

Prudente 
Pirapozinho EF e EM 98 

EE Peri Martins* MS Bataguassu EM 26 

Total de alunos atingidos 4.495 

* Escolas atendidas na FCT/Unesp. 
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Figura 16: Apresentação do Brincando com a Física diversos espaços escolares: (a) sala de 

aula do Colégio Poliedro; (b) Feira de Ciências da EE Antônio Marinho; (c) Auditório 

FCT/Unesp para a EE João Gomes Martins. 

Além das apresentações nas escolas, o Brincando com a Física também foi 
exibido em eventos científicos e culturais no município de Presidente Prudente. 
Um deles, o evento “Nanoarte: O Oculto da Ciência revelado pela arte”, realizado 
no Centro Cultural Matarazzo, integrou a apresentação do Brincando com a Físi-
ca em uma semana de programações culturais. Durante este período, o Brincando  
com a Física foi apresentado a um público, aproximado, de 450 pessoas com 
ampla faixa etária. Houve também, apresentações durante o evento 37º EREA, 
realizado na FCF/Unesp, do qual participaram, dentre um público diversificado, 
diversos professores da rede de ensino. A Figura 17 mostra estas apresentações 
descritas.
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Figura 17  Apresentação do Brincando com a Física: (a) e (b) Evento Nanoarte, no Centro 
Cultural Matarazzo; (c) 37º ErEA, na FCt/Unesp.
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 Ao longo do período de dois anos de apresentações do Brincando com a Física, foi 

possível observar um público bastante satisfeito com a maneira como os conceitos 

científicos vêm sendo abordados. Quando apresentado para estudantes, foi observado um 

grande envolvimento, atenção e anseio em querer participar dos quadros experimentais 

apresentados. Embora estes primeiros resultados sejam respaldados apenas em 

observações, pode-se dizer que o Brincando com a Física tem cumprido seu objetivo com 

Ao longo do período de dois anos de apresentações do Brincando com a Físi-
ca, foi possível observar um público bastante satisfeito com a maneira como os 
conceitos científicos vêm sendo abordados. Quando apresentado para estudan-
tes, foi observado um grande envolvimento, atenção e anseio em querer partici-
par dos quadros experimentais apresentados. Embora estes primeiros resulta-
dos sejam respaldados apenas em observações, pode-se dizer que o Brincando 
com a Física tem cumprido seu objetivo com grande sucesso. Entretanto, espe- 
ra-se, para os próximos anos de seu desenvolvimento, coletar e catalogar as opi-
niões do público envolvido em cada apresentação.

CONCLuSÃO

Com o desenvolvimento do projeto, pode-se perceber que, quando o processo 
de ensino-aprendizagem abrande espaços não formais, os alunos passam a de-
senvolver uma reflexão mais ampla acerca das teorias que são abordadas em sala 
de aula. No contexto da Física, por exemplo, o estudante cria um significado que 
conduz a um conhecimento mais elaborado sobre o conteúdo abordado. O desen-
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volvimento do projeto Brincando com a Física vem ao encontro da abordagem do 
ensino contextualizado que oportuniza ao participante, a reelaboração do seu 
conhecimento. As observações, em tempo real, permitem avaliar que se tem 
como resultado um público satisfeito e com um conhecimento científico que os 
permite compreender fenômenos vivenciados no seu cotidiano. 
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20
ACELERADOR DE PARTÍCuLAS DO COTiDiANO: EXPLORANDO OS 
CONCEiTOS FÍSiCOS DE um TELEViSOR NA ABORDAGEm CTSA

Ana maria Osório Araya
Tais Andrade dos Santos

moacir Pereira de Souza Filho
Faculdade de Ciências e tecnologia/Unesp/Pres. Prudente

Resumo: Este trabalho tem por objetivo propor uma forma alternativa de inserção da Física 
Moderna no Ensino Médio por meio de uma abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente (CTSA). O Projeto visa trabalhar os conceitos de Física de Partículas por meio de 
um tubo de raios catódicos, semelhantes ao utilizado nos televisores convencionais. Essa 
abordagem permitirá ao professor questionar o aluno sobre as vantagens e desvantagens 
desse televisor frente aos televisores modernos (plasma, LCD, LED). Dentre os temas que 
podem fomentar essas discussões, podemos citar o consumo de energia, o poder aquisitivo 
do cidadão em adquirir um televisor moderno, a questão do lixo eletrônico, etc. Por meio da 
utilização de um fluxograma será possível entender as várias etapas e funções do televisor,  
o campo elétrico que acelera partículas (elétron), o campo magnético de direciona o fei- 
xe, a luminescência que forma a imagem, etc. Acreditamos que essa nova abordagem permi-
tirá a formação de um aluno crítico e consciente do seu papel de cidadão.

Palavras-chave: Questões sociocientíficas; física moderna e contemporânea; televisores.

iNTRODuÇÃO

A Física de Partículas tem por objetivo central conhecer e estudar as partícu-
las elementares que constituem a matéria. Para isto, pesquisadores trabalham 
em enormes aceleradores, como o LHC (Large Hadrons Colisors), fazendo com 
que o átomo de um determinado elemento seja acelerado por um campo elétrico 
a altas velocidades e, seja “guiado” pelo campo magnético em direção a um “áto-
mo alvo” ou “partícula alvo”. Essa colisão tem a finalidade de romper o átomo ou 
núcleo e desvendar as partículas elementares que o constitui. Ao longo do pro-
cesso histórico os cientistas têm desvendado o enigma da natureza com as des-
cobertas de partículas subatômicas que tem possibilitado a construção do Mode-
lo Padrão de Partículas (ABDALLA, 2005; MOREIRA, 2009), que é análogo a uma 
tabela periódica dos elementos químicos.
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O ideal seria que o estudante de Ensino Médio pudesse visitar esses laborató-
rios de pesquisa para que pudesse ter uma ideia dos grandes aceleradores exis-
tentes nos centros de pesquisas. No entanto, diante das dificuldades o Núcleo de 
Ensino de Física, NEF, por meio desse projeto, propõe uma forma alternativa de 
trabalhar esses conceitos, buscando aprimorar técnicas de ensino a fim de inse-
rir a Física Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio. Neste sentido, 
um grande desafio foi como introduzir esses conceitos com materiais e equi-
pamentos que fazem parte do cotidiano do aluno, utilizando uma abordagem 
contextualizada. 

Neste sentido, apresentamos um projeto idealizado pela primeira autora (e 
orientada pelos demais) que propõe explicar esses fenômenos físicos por meio 
de um televisor convencional que possui um tubo de raios catódicos (TRC). Esse 
equipamento funciona de maneira análoga aos aceleradores de partículas. Um 
feixe de elétrons (que é uma partícula elementar) é acelerado pelo campo elétri-
co e, durante seu trajeto, ele é direcionado pelo campo magnético das bobinas 
defletoras existentes no tubo ao longo do percurso (canhão de elétrons), fazendo 
com que ele atinja o ponto desejado na tela do televisor e, por meio do fenômeno 
da fotoluminescência, ele produza a imagem desejada. 

A abordagem consistiu em propor uma forma de trabalhar com o tema utili-
zando a abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).1 Essa 
abordagem permitirá ao professor questionar o aluno sobre as vantagens e des-
vantagens desse televisor convencional frente aos televisores modernos (plas-
ma, LCD, LED). Dentre os temas que podem fomentar essas discussões, podemos 
citar o consumo de energia, o poder aquisitivo do cidadão para adquirir um tele-
visor moderno, a questão do lixo eletrônico, dentre outras. 

Por meio de um fluxograma será possível entender as várias etapas e funções 
do televisor; o campo elétrico que acelera partículas (elétron); o campo magnéti-
co de direciona o feixe; a luminescência que forma a imagem, etc. Acreditamos, 
que essa abordagem permitará a formação de um aluno crítico e consciente do 
seu papel de cidadão frente a sociedade.

1 Utilizaremos no decorrer do artigo o termo abordagem CTSA, invés de metodologia CTSA. O 
termo abordagem se refere a maneira de se trabalhar, enquanto o termo metodologia significa 
os passos ou procedimentos utilizados para se chegar a um resultado.
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REFLEXÕES A RESPEiTO DO ENSiNO CTSA CONTEXTuALiZADO

A formação do aluno dura aproximadamente 13 (treze) anos levando em con-
sideração o início pré-escolar ao final do ensino médio. É nestes anos, que a esco-
la se torna um dos principais ambientes na formação de cidadão, responsável por 
encerrar a formação de nível básico. O Ensino Médio recebe os alunos na transi-
ção da adolescência para a vida adulta. Durante este período o aluno é apresen-
tado a uma grade de conteúdos diversificados, onde ele poderá “aprofundar-se” 
em cada conteúdo, segundo seu interesse.

Dentre as disciplinas ministradas no ensino médio encontramos a Física, que 
muitas vezes torna-se “a vilã da história”. Ministrada apenas duas vezes na sema-
na (no Ensino Público) a disciplina acabou sendo taxada de “difícil”. O conteúdo 
torna-se muitas vezes maçante e de difícil aproximação dos alunos e do professor 
e, longe de ser uma ciência que permeia nosso mundo.

Em um estudo de caso realizado com alguns alunos das escolas federais de 
Brasíl, Freire (2007) mostra como os alunos interagem com a Física e suas difi-
culdades. O Quadro 1 sintetiza o resultado da pesquisa:

quadro 1 Motivos pelos quais os alunos gostam, ou não, da Física.

Motivos pelos quais os discentes 
têm afinidade pela disciplina de 
Física

i. A ligação com os assuntos do cotidiano;

ii. O aprendizado de conceitos que são úteis no dia a dia; 

iii. Os conteúdos aprendidos são de extrema importância 
em avaliações de larga escala como o ENEM.

Motivos pelos quais os discentes 
não têm afinidade pela 
disciplina de Física 

i. Dificuldades na matemática envolvida na disciplina;

ii. A visão de que a disciplina não terá serventia para a 
vida futura e fora da sala de aula.

Fonte: Adaptação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – Física (BrASIL, 2002).

Este estudo mostra que um dos grandes empecilhos do aprendizado é a seme-
lhança entre a Física e a Matemática, e a necessidade de ter que se concentrar no 
conteúdo por muito tempo. A importância da disciplina na visão do discente é, 
basicamente, para avaliações de larga escala que poderão auxiliá-los no futuro, 
como, por exemplo, ENEM e Vestibular. Em alguns casos os alunos percebem que 
a disciplina também pode ser usada em uma profissão futura e que ela pode aju-
dar no cotidiano dando ao discente a criticidade suficiente para intervir em as-
suntos do seu dia a dia.
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A partir deste contexto surge o questionamento: “Seria possível estimular o 
interesse dos alunos pelo conteúdo e, consequentemente, pela disciplina de Físi-
ca com o auxilio das orientações cedidas pelo Estado? Se, possível, como?”.

A partir da análise de alguns documentos do governo como a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, 20 de dezembro de 1996 e o PCN+ da disciplina de 
Física (Orientações Educacionais Complementares aos parâmetros nacionais 
curriculares, 2002) percebemos que há duas preocupações pertinentes a este 
questionamento: qual o público alvo a ser inserido no processo ensino-aprendi-
zagem da Física e a função que os conteúdos ensinados têm em sala de aula.

[…] mesmo que, após a conclusão do ensino médio não venham a ter mais qualquer 
contato escolar com o conhecimento em Física, em outras instancias profissionais ou 
universitárias, ainda assim, terão adquirido a formação necessária para compreen-
der e participar do mundo em que vivem. (BRASIL; 2002, p. 2)

Estes alunos diferem entre si pela perspectiva de futuro, e não devem ser tra-
tados de forma diferente, mas o conteúdo deverá atender estas necessidades, 
mesmo que elas sejam diferentes. 

Art. 22º – A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegu- 
rar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. (BRASIL, 1996, p. 9)

Dentro da sala de aula podemos encontrar alunos com interesse para ingres-
sar em uma faculdade que não seja da área de exatas (exemplo: medicina, fisiote-
rapia ou educação física), alunos que pretendem cursar algo que envolva exatas 
como, por exemplo, as engenharias e, por fim, não menos importante, os alunos 
que pretendem ingressar no mercado de trabalho.

Portanto, ao preparar uma aula com os conteúdos de sua disciplina, o profes-
sor utilizaria mais de tempo para preparar uma aula desta forma do que uma 
aula tradicional. Afinal, apresentar um conteúdo contextualizado seria capaz de 
desenvolver não só habilidades ligadas à disciplina de Física, mas também habi-
lidades ligadas ao desenvolvimento do censo crítico, o que, não é uma tarefa fácil.

Uma das formas possíveis de aplicar uma aula seguindo estes requisitos, no 
caso da disciplina de Física, seria a contextualização do fenômeno mostrando 
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suas características, aplicações, implicações no dia-a-dia e seu envolvimento com 
outras disciplinas. Os documentos que norteiam o ensino de Física apontam:

Compreender e emitir juízos próprios sobre notícias com temas relativos á ciên-
cia e tecnologia, veiculadas pelas diferentes mídias, de forma analítica e crítica, posi-
cionando-se com a argumentação clara. (BRASIL, 2002, p. 9)

O conteúdo não deve ser mais do que apenas o aprendizado da Física como 
ciência, mas também como cultura e fonte de conhecimento para a vida. A abor-
dagem CTSA consiste em ensinar ciências, mostrando não apenas a teoria, mas 
também a influencia e o impacto que esta ciência tem na vida humana, podendo 
assim influenciar na tecnologia, sociedade e ambiente, no contexto da experiên-
cia humana. Segundo Santos e Mortimer (2002), o processo de implantação de 
currículos de CTS vem ocorrendo em diversos países desde a década de setenta, 
com a elaboração de materiais didáticos, sua aplicação e avaliação, e, a realização 
de cursos de formação de professores. Esse processo de implantação tem sido 
avaliado por inúmeras pesquisas, as quais têm constatado que os estudantes, de 
uma maneira geral, têm se beneficiado com a introdução desses currículos (SO-
LOMON; AIKENHEAD, 1994).

Apesar de surgirem em locais diferentes a abordagem CTSA pode ser conside-
rada uma “releitura” do movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) que 
surgiu na metade do século XX. O movimento CTS foi centralizado nas consequên-
cias sociais (ambientais) dos produtos tecnológicos e a adaptação de CTS para 
CTSA se deu, segundo Moraes e Araujo (2012), da seguinte maneira:

A explicação do “A” na sigla, por um lado, a importância crescente que a dimensão 
sócio-ambiental vinha conquistando no sistema de ensino, através da Educação Am-
biental e, por outro, o desafio de investigar essa ultima com enfoque CTS. (MORAES; 
ARAUJO, 2012)

Essa abordagem torna-se a chave da motivação para a construção do conheci-
mento em sala de aula. Tendo importância para o conteúdo, de tal forma que, não 
seja apenas introdução ou algo lúdico, mas, à ligação do conteúdo com o real. 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Física:

Para que todo o processo de conhecimento possa fazer sentido para os jovens,  
é imprescindível que ele seja instaurado através de um diálogo constante, entre o 
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conhecimento, os alunos e os professores. E isso somente é possível se estiverem 
sendo considerados objetos, coisas, e fenômenos que façam parte do universo viven-
cial do aluno […]. (BRASIL, 2002, p. 36)

Este trabalho explora a evolução dos televisores. Como relação à aprendiza-
gem do aluno é dinâmica, contextualizada e significativa, já que estamos falando 
de uma tecnologia presente na sua vida. Por outro lado ao se perguntar como 
eram os televisores antigamente leva ao aluno a pesquisar entre as pessoas mais 
velhas da sua família, como eram e o que aconteceu com os antigos televisores, o 
que proporciona um momento de reflexão sobre o lixo eletrônico e a necessidade 
de obter a tecnologia mais avançada para nosso beneficio.

ANALOGiA ENTRE OS ACELERADORES DE PARTÍCuLAS  

E O TuBO DE RAiOS CATóDiCOS

A definição de partículas elementares é bastante simples: são partículas indi-
visíveis. O modelo padrão é constituído de dezenas de partículas elementares, 
porém, neste trabalho vamos nos ater apenas as partículas atômicas: prótons, 
nêutrons e elétrons. 

Antigamente se chegou a pensar que um próton ou um nêutron era uma par-
tícula elementar. Hoje em dia sabe-se que essas partículas são formadas por qua-
rks e, portanto, são divisíveis e por isso, não são elementares. Das três partículas 
citadas, apenas o elétron é considerado uma partícula indivisível e, portanto, ele 
será o foco desse estudo (ABDALLA, 2005; MOREIRA, 2009).

O elétron foi descoberto por J. J. Thompson (1856-1940) em 1879, que reali-
zou uma experiência com um tubo de raios catódicos e, por essa descoberta ele 
ganhou o Prêmio Nobel, em 1906 (Figura 1). Ele observou através de uma ampo-
la de crookies, um pontinho na parede do tubo e concluiu que se tratava de um 
elétron. O experimento de Thompson é simples: um feixe de partículas (elétrons) 
é acelerado por meio de um campo elétrico e pode ser direcionado ou desviado 
intencionalmente ao passar por um campo magnético.2 Essas duas proprie da- 
des formam o acelerador de partículas carregadas que constitui o princípio bá- 

2 O trabalho de Thomson não foi tão simples assim. Para maiores detalhes, recomendamos as 
seguintes bibliografias: Thomson (1897) e Thomson (1904).
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sico dos colisores de partículas existentes nos modernos centros de pesquisa  
(ABDALLA, 2005, p. 39).

Figura 1 j. j. thompson (que descobriu os elétrons).

Fonte: Disponível em: <https://www.fnal.gov/pub/inquiring/timeline/02.html>. Acesso em: 22 set. 2015.

Um tubo de raio catódico de um televisor convencional funciona de maneira 
análoga: o filamento do tubo é aquecido e possui elétrons livres que ao serem 
submetidos a um campo elétrico é acelerado em direção a tela; esse feixe, ao ser 
acelerado, passa por bobinas defletoras feitas por fios de cobre e os circuitos do 
televisor funcionam numa frequência pré-determinada, fazendo com que o feixe 
possa “varrer” a tela do televisor de forma sincronizada e controlada; a tela é re-
coberta por um material fotoluminescente que emite luz, ao ser bombardeada 
pelo feixe de elétrons, produzir a imagem que assistimos na tela (Figura 2).

Figura 2 Fluxograma de um raio de tubos catódicos.

Fonte: Disponível em: <http://www.mspc.eng.br/elemag/eletr140.shtml e http://www.techtudo.com.br/platb/
hardware/2011/08/23/gerando-pontos-coloridos-na-cor-certa/, respectivamente>. Acesso em: 22 set. 2015.



ACELErADOr DE PArtÍCULAS DO COtIDIANO | 329

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

Portanto, os princípios de funcionamento dos modernos aceleradores de par-
tículas e dos tubos de raios catódicos são semelhantes e, portanto, podemos atra-
vés do estudo de um televisor convencional entender o funcionamento dos coli-
sores de partículas existentes nos modernos centros de pesquisa.

No entanto, a finalidade desse estudo não é só entender a dimensão científica 
e tecnológica dos diferentes televisores, mas principalmente, propor uma discus-
são em sala de aula de forma crítica e que contemple também as dimensões so-
ciais e ambientais (Figura 3).

Figura 3 tubos de raios Catódicos de um televisor convencional e um televisor moderno.

Fonte: Disponível em: <http://www.maxtubo.com.br/catalogo/shopexd.asp?id=246> e <http://www.autoracing. 
com.br/forum/index.php?showtopic=56356>, respectivamente. Acesso em: 22 set. 2015.

ABORDAGEm CTSA

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) sugere que ao final da 
educação básica o aluno possa compreender os fundamentos científicos e tecno-
lógicos do processo produtivo relacionando teoria e prática, fundamentalmente 
para formação da cidadania (BRASIL, 1996). No entanto, a fim de contextualizar 
estes conhecimentos é necessário que tenham uma dimensão social e que se pos-
sa refletir sobre os impactos destas tecnologias. Neste sentido a atual legislação 
tem como preocupação central desenvolver no aluno, competências e habili-
dades voltadas para a formação de cidadãos socialmente responsáveis e que se 
preo cupem em entender e transformar o contexto em que estão inseridos, não só 
em benefício próprio, mas principalmente, levando em consideração os interes-
ses coletivos.

Há basicamente dois tipos de abordagem para o ensino de ciências. A abor-
dagem tradicional em que o conhecimento é uma espécie de “caixa preta”.  
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Neste vertente, o indivíduo é apenas o espectador e o consumidor de um co- 
nhecimento e, portanto, ele assume o papel de sujeito passivo frente ao novo  
conhecimento. A abordagem crítica, pelo contrário, não fica alheia às ações do 
mundo moderno e, convida os alunos a participarem ativamente das decisões 
políticas em relação ao avanço científico e tecnológico, por meio de um diálogo 
aberto que envolve as consequências sociais. É fundamental que as pessoas se-
jam instrumentalizadas não somente para compreender uma determinada técni-
ca da aplicação científica do novo conhecimento, mas pensem de forma crítica e 
possa entender e debater as relações que envolvem os riscos, as relações custo-
-benefício, compreendendo as implicações sociais e tendo consciência que elas 
terão conseqüências diretas nas vidas das pessoas (LOPES, 2010). 

Lopes e Carvalho (2009) fazendo um levantamento sobre as publicações da 
literatura na área do Ensino de Ciências apontam que discussões envolvendo ele-
mentos CTSA ocorrem no Brasil a mais de uma década. Os autores apontam, em 
outro trabalho, que o modelo democrático ou de participação pública para a po-
pularização da ciência converge para a perspectiva do movimento que envolve 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Esses modelos desenvolvem 
um espírito crítico que permite não só compreender, mas também, avaliar os fa-
tos e acontecimentos científicos, considerando seus riscos e sua relevância so-
cial. Trata-se de temas complexos e polêmicos, pois envolvem diferentes pontos 
de vista. (LOPES e CARVALHO, 2010).

Neste sentido, ao se pensar em ensino, é necessário considerar que existem 
algumas metas a serem atingidas no processo de aprendizagem, frente essa nova 
abordagem: o entendimento dos conceitos científicos (um processo que envolve 
pesquisa); reconhecer o contexto político-social e a natureza das decisões; con-
siderar as análises custo/benefício; questões éticas e os riscos envolvidos; den-
tre outros.

Desta forma, é importante formar o cidadão para compreender e se posicio-
nar diante destas questões envolvendo o movimento CTSA. Assim, devemos con-
siderar não só as dimensões científicas, tecnológicas, sociais e ambientais isola-
damente, mas principalmente, ter um pensamento amplo que considere a relação 
entre todas essas instâncias (SILVA; CRUZ, 2004).

A dimensão científica considera aspectos teóricos e experimentais da ativida-
de científica, ou seja, questões internas da comunidade científica; a dimensão 
tecnológica diz respeito a explicação técnica do funcionamento de determinados 
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artefatos e a preparação do indivíduo para lidar com os diversos equipamentos 
tecnológicos e, principalmente, o processo de dominação do homem pelos ideais 
de lucro a qualquer preço; a dimensão social se preocupa em entender como o 
desenvolvimento tecnológico pode afetar a vida das pessoas em várias partes do 
mundo, ou seja, quais as implicações sociais causadas pela nova tecnologia; a di-
mensão ambiental tem a preocupação com o impacto ambiental que esse novo 
produto tecnológico pode causar no meio ambiente e na vida das pessoas.

Esse trabalho tenta abordar essas questões de maneira interdisciplinar. Para 
isso é necessário não somente o conhecimento do conceito, que no caso, se refere 
a Física de Partículas. Para que isso possa ser utilizado em prol dos fins educacio-
nais, faz-se necessário uma reflexão sobre os referenciais que fundamentam o 
trabalho que está sendo realizado. Neste sentido, é preciso pensar sobre o con-
ceito de Transposição Didática, onde o Saber Sábio (o conhecimento fruto de pes-
quisas) possa se tornar o Saber a Ensinar, que corresponde ao estudo e entendi-
mento da Física Moderna e Contemporânea, com simplificação, mas sem distorção 
de sua essência (CHEVALLARD, 1998).

APRESENTANDO O NEF E CONTEXTuALiZANDO O PROCESSO iNVESTiGATiVO

O Núcleo de Ensino de Física (NEF) da Unesp de Presidente Prudente é um 
grupo coordenado por professores universitários, constituídos por alunos de 
pós-graduação e, também, formado por alunos do curso de graduação em licen-
ciatura em Física, bolsistas e não bolsistas. O tema de estudo do grupo está rela-
cionado fundamentalmente aos tópicos da Física Moderna e Contemporânea e a 
finalidade do grupo é promover uma interação entre a Universidade e as escolas 
do Ensino Médio. Dessa forma, o grupo promove encontros mensais com os pro-
fessores da rede pública da educação básica da região de Presidente Prudente e 
promove cursos de formação continuada com esses professores. Portanto, um 
dos objetivos centrais do NEF é buscar a aplicação de abordagens que possam 
inserir os tópicos de Física Moderna no Ensino Médio.

Esse trabalho está em fase inicial, por enquanto, é apenas uma proposta de 
introduzir conceitos de Física de Partículas para alunos do Ensino Médio. Futura-
mente, será feito uma pesquisa mais estruturada em sala de aula objetivando 
identificar sua eficácia frente a realidade escolar. No momento, faremos uma ca-
tegorização segundo o referencial baseado no movimento CTSA, proposto por 
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Silva e Cruz (2004), identificando a dimensão científica, tecnológica, social e am-
biental, tendo como tema problematizador o televisor antigo que possui o tubo 
de raios catódicos e os televisores modernos de plasma, LCD e LED, a fim de com-
preender o acelerador de partículas e debater as vantagens e as possíveis des-
vantagens dos televisores modernos. O Quadro 2 mostra com mais detalhes:

quadro 2 quadro comparativo entre os televisores.

Televisor Ciência Tecnologia Sociedade Ambiente Histórico

tubo 1879 – Ampôla 
de Crookes

Acelerador de 
Partículas

Poder de 
compra na 
época em que 
foi lançada

Descarte e 
preocupação 
ambiental

Surgimento do 
plasma

Plasma
gás ionizante Iluminação a  

base de luzes 
fluorescentes 

Altas dos 
preços versos 
consumo

Descarte e 
preocupação 
ambiental

histórico

L.C.D. Cristal Líquido 
(polarização)

Conjunto de pontos 
formados por (Placa 
luminosa, 
polarizadores, 
eletrodos e cristais)

Altas dos 
preços versos 
consumo

Descarte

L.E.D L.E.D
Iluminação da tela a 
partir do L.E.D

Poder 
aquisitivo

Um televisor menos 
poluente pela não 
utilização do 
mercúrio

A construção do 
televisor a partir 
do avanço da 
tecnologia 

Fonte: Elaborado pelos autores.

CATEGORiZANDO AS DimENSÕES CTSA

O movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) tem como 
propósito discutir um tema científico de forma ampla e crítica. Neste sentido, 
esta abordagem tem o caráter interdisciplinar (uma vez que o debate integra as 
diversas disciplinas) e multidisciplinar (pois várias são as disciplinas envolvidas 
neste processo).

Assim, segundo Silva e Cruz (2004) as discussões têm as dimensões científi-
cas, tecnológicas, sociais e ambientais. A seguir dividiremos nessas categorias as 
problemáticas que podem ser debatidas, referente ao tópico da Física de Partícu-
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las. Para isso, teremos como desencadeador do processo cognitivo os diversos 
tipos de televisores que estão presentes no cotidiano do aluno:

quadro 3 Dimensões CtSA.

Dimensão Científica

quando o elétron (ou as demais partículas) foi descoberto?; quem ganhou o Prêmio Nobel 
pelas descobertas?; quantas partículas elementares existem? quais os nomes dessas 
partículas? Elas são responsáveis por quais tipos de interação ou forças?, etc.

Dimensão Tecnológica

Como funciona um televisor convencional; e um televisor de Plasma, LCD ou LED?; Como 
são formados os grandes colisores?; Como é possível romper o núcleo de um átomos?, etc.

Dimensão Social

qual a relação custo-benefício entre os vários tipos de televisores existentes?; é fácil para o 
cidadão comum adquirir um televisor de última geração?; qual a relação custo benefício em 
relação às pesquisas desenvolvidas nos grandes colisores? quais os benefícios que essas 
pesquisa apresentam para a humanidade?; Em relação ao consumo de energia, qual é mais 
vantajoso?, etc.

Dimensão Ambiental
Uma vez que o tubo de um televisor antigo possui metais pesados como o fósforo, é 
possível descartá-lo em um lixo comum?; qual o destino dar a todo lixo eletrônico referente 
aos televisores antigos?, etc.

Fonte: Elaborado pelos autores.

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

O Núcleo de Ensino de Física da Unesp de Presidente Prudente tem como 
diretriz de trabalho ou linha de pesquisa, a criação de abordagens de ensino vi-
sando contribuir com professores da rede pública da educação básica (especial-
mente, do Ensino Médio) para a inserção de tópicos de Física Moderna em sala 
de aula.

Neste artigo, apresentamos uma proposição que visa, por meio de uma abor-
dagem CTSA e através dos diversos tipos de televisores (convencionais e moder-
nos), compreender o funcionamento dos grandes colisores de partículas existen-
tes nos modernos centros de pesquisa. Montamos um quadro com sugestões de 
questões categorizadas nas dimensões científicas, tecnológicas, sociais e ambien-
tais. É óbvio que outras questões e outras discussões podem ser introduzidas e 
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que os questionamentos propostos podem ser modificados. Porém, é fundamen-
tal que se tenha consciência de que a discussão em sala de aula deva ter um enfo-
que amplo e, que envolva as dimensões citadas acima de acordo com a aborda-
gem CTSA.

Pesquisas e trabalhos com características CTSA mostram que há ainda um ca-
minho longo a ser percorrido no que se refere a transposição didática (RICARDO, 
2007), para que seja possível sua presença em sala de aula devido à falta de equi-
pes interdisciplinares que possam atuar na diferentes fases de análise e constru-
ção do conhecimento no âmbito CTSA. Esta é uma contribuição que integra as 
questões ensino – física – sociedade e ambiente, como um caminho para melhorar 
um dos problemas em sala de aula: a falta de interesse dos alunos pela ciência. 

Como salientamos, trata-se de uma proposição que pode e deve ser questio-
nada e, nesse sentido, esse trabalho está aberto à avaliação, sugestões e críticas. 
A pesquisadora pretende avançar nesta linha de investigação e buscar dados em-
píricos que corroborem a hipótese de que a abordagem CTSA é profícua para in-
serção de tópicos de Física Moderna em sala de aula.
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TRiLHANDO PELOS SOLOS: umA JuNÇÃO ENTRE O ENSiNO,  
A PESquiSA E A EXTENSÃO

João Osvaldo Rodrigues Nunes 
Ribas Dantas do Nascimento 

Victor Emmamuel Albertin Verissimo
Faculdade de Ciências e tecnologia/Unesp/Pres. Prudente

Resumo: O ensino de Geografia nos ciclos iniciais do Ensino Fundamental I deve ser o reben-
to da formação crítico-social dos educandos, aguçando a curiosidade pelo aprendizado para 
uma interpretação de mundo a partir de suas vivências locais. Cabe ao docente comprometi-
do com a prática educativa progressiva assumir os desafios quanto a práticas geográficas 
diferenciadas a fim de transformar os espaços de aprendizado confinado em espaços de vi-
vências ou ambiências do saber. O uso da arte cênica ou das técnicas e habilidades de artistas 
de rua, como o teatro de bonecos, que aparece como uma linguagem alternativa e um recur-
so didático que favorece a interação entre educador e educando, é capaz de promover trocas 
de fazeres e saberes para a construção de conhecimentos. Essa experiência aplicada ao ensi-
no de solos provou ser eficaz e menos fatídica quanto ao conteúdo conceitual da formação e 
conservação do solo, pois o lúdico fascina devido à beleza dos elementos cênicos e também 
pela história vivida pelos personagens. No caso deste trabalho, a história da rochinha Lola 
que desejava ser solo e de seus amiguinhos é o que fascina o educando. Trata-se de uma 
abordagem lúdica, norteada por uma visão físico-social dos espaços geográficos.

Palavras-chave: Ensino; solos; espaço de vivência; teatro de rua, saberes e fazeres. 

iNTRODuÇÃO

A tarefa de contribuir para a construção de conhecimentos, principalmente os 
saberes sistematizados que englobam as mais diversas ciências, envolve muitos 
desafios. Este trabalho apresenta o processo de ensino no que tange a Geografia, e 
aborda especificamente o ensino de solos para crianças do segundo ciclo do Ensi-
no Fundamental I, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).

A Geografia, na proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais, tem um trata-
mento específico como área, uma vez que oferece instrumentos essenciais para com-
preensão e intervenção na realidade social. Por meio dela podemos compreender 



trILhANDO PELOS SOLOS: UMA jUNçãO ENtrE O ENSINO, A PESqUISA E A ExtENSãO  | 337

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

como diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, 
as singularidades do lugar em que vivemos, o que o diferencia e o aproxima de ou-
tros lugares e, assim, adquirirmos uma consciência maior dos vínculos afetivos e de 
identidade que estabelecemos com ele. Também podemos conhecer as múltiplas re-
lações de um lugar com outros lugares, distantes no tempo e no espaço, e perceber 
as marcas do passado no presente. (PCN, 1997, p. 67) 

Na tentativa de atingir a proposta apresentada nos PCN o docente deve bus-
car novas formas de transposição didática para o ensino na área de Geografia. As 
linguagens artísticas podem e devem ser utilizadas como recursos pedagógicos, 
uma vez que despertam na criança curiosidade pelo aprendizado, aflorando o 
senso crítico a partir do jogo lúdico e do conflito apresentado em cena. 

A linguagem do teatro, especificamente a linguagem do teatro popular visto 
em praças e ruas, foi a opção adotada para a realização deste trabalho. Essa mo-
dalidade teatral não tem comprometimento com um espaço estriado adaptan- 
do-se facilmente e transformando qualquer local em espaço cênico. 

Adaptar a linguagem do teatro popular para as salas de aula, na área de ensi-
no da Geografia, com ênfase no conteúdo de solo, é uma tentativa de traçar al-
guns aspectos comuns entre o artista e o educador. Para isso, há uma série de 
desafios a serem assumidos e superados pelo docente. 

O primeiro desafio corresponde à própria sala de aula, que é um espaço es-
triado, hierarquizado, repressivo e esquadrinhado, que estabelece uma relação 
desigual entre professores e alunos/as. Este espaço estriado reforça a lógica de 
um ensino tradicional e conservador, em que o professor representa a fonte do 
saber, enquanto os alunos são meros objetos desprovidos de conhecimento ou 
historicidade, o que Freire (1996) conceitua como ensino “bancário”. Assim, faz-
-se necessário o rompimento com esse espaço para transformá-lo em espaços de 
vivências, de liberdade e atuação tanto do educador quanto do educando.

“Espaços de vivências” são as formas de convívio estabelecidas no espaço vi-
vido, são partes de partes que compõe a totalidade do espaço geográfico físico-
-social, onde ocorrem trocas de saberes e aprendizados, experiências coletivas e 
subjetivas, as interações e transformações. Podemos ainda compreender o espa-
ço de vivência como ambiência.

O significado de ambiência deseja remeter, no presente caso, a noção de espaço 
geográfico como um sistema composto por relações sociais articuladas a relações 
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físico-sociais, espaço condicionador da existência humana e que pode, este espaço, 
ser eleito como objeto catalisador de ações transformadoras exatamente por este 
motivo – por ser condicionador da existência humana. (REGO, 2000, p. 7)

O segundo desafio consiste na preparação do educador para despertar no 
educando o desejo de interagir com a Geografia, por meio dos temas e subtemas 
abordados, sem fugir do conteúdo programático, mas estabelecendo outras pos-
sibilidades de debater esses temas, para que sejam mais significativas as reali-
dades dos educandos. 

Como educadores, por várias vezes já fomos questionados em sala de aula a 
respeito do por quê estudar Geografia. Podemos considerar que algumas vezes 
esse questionamento é meramente uma forma de o educando explicitar o seu 
descontentamento com a disciplina; porém, muitas das vezes o questionamento 
é pertinente, posto que ele não consegue estabelecer relação entre a figura ilus-
trada e descrita no livro didático com o seu cotidiano. Então, por que estudar 
Geografia?

Torna-se importante, então, que nós, professores e professoras de Geografia, 
possamos contribuir com os estudantes do primeiro e segundo ciclo do Ensino 
Fundamental I, para que desde as séries iniciais eles comecem a compreender a 
importância de se apropriar dos conhecimentos geográficos. O ensino de Geogra-
fia deve ser atrativo e envolvente, traduzido em versos, vídeos, músicas, teatros e 
outras formas criativas de ensinar, para didaticamente criar elos entre o conteú-
do e as realidades vividas pelos educandos.

O terceiro desafio recai sobre a forma de utilizar as linguagens artísticas no 
ensino de Geografia, no que se refere ao estudo de solos e os respectivos subte-
mas que devem ser explorados em sua totalidade, considerando faixa etária, sé-
rie e ano. Neste ponto devemos salientar a importância para o fato de que desde 
as séries iniciais o educando/a deve ser orientado quanto à divisão do espaço 
geográfico (paisagem, lugar, região e território), para que possa começar a esta-
belecer as relações espaciais partindo do local para o global e vice-versa. 

O objetivo geral do trabalho realizado, baseado no projeto Trilhando Pelos 
Solos, foi apresentar uma proposta de ensino dos conhecimentos relacionados à 
formação, uso e conservação dos solos, por meio de uma linguagem artística que 
favoreça o aprendizado de modo diferenciado e dinâmico.
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Desta forma, o texto foi estruturado em atos e cenas, tal como em uma peça de 
teatro. A escolha desse modo de formatação tem por finalidade mostrar ao leitor 
que é possível juntar saberes e fazeres acadêmicos com saberes e fazeres tradi-
cionais (coloquiais), usando, para tal, uma práxis alternativa e diferenciada, rara-
mente utilizada na universidade. 

PRimEiRO ATO

Cena i: A Geografia

A Geografia está dividida em Geografia Física e Geografia Humana, e cada uma 
dessas vertentes é fragmentada em seus respectivos nichos de pesquisa. Entre-
tanto, especialmente na área do ensino, observamos hoje tentativas de pensar a 
geografia como um todo, com o fito de realizar análises mais consistentes das 
relações e dinâmicas do espaço físico-social. 

[...] no ensino, o desafio é saber como trabalhar esta Geografia que é uma e não divi-
dida em Geografia Humana e Geografia Física. Esta unidade pode-nos ser dada como 
perspectiva, embora muitas vezes o ponto de partida para estudar seja um fenômeno 
que afigure muito mais de um lado ou de outro (do humano ou físico). Aliás, é preciso 
ficar claro que o que deve ser estudado é o fenômeno, a problemática que se concre-
tiza no espaço criando um novo espaço, modificado, alterado e os limites postos (as 
fronteiras) dependem do interesse da analise, do que se quer abarcar [...]. (CALLAI, 
1995, p. 40)

No caso deste trabalho, compreendemos que o campo do ensino é um dos 
terrenos férteis para a possibilidade de conjunção entre as áreas da Geografia 
Humana e Geografia Física, visto que o ensino e suas práticas de transposição 
didáticas tem por finalidade a interrelação entre conhecimentos e não sua espe-
cialização e fragmentação, para que o educando tenha uma formação que lhe 
possibilite compreender as “causas e as origens dos processos que formam os 
espaços como ele são”, segundo Kaercher (1998, p. 163). 

Cena ii: O ensino

O ensino é a forma de “transmissão” de conhecimento. Esse é um dos princi-
pais significados etimológicos da palavra. Ao longo da história da humanidade o 
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conhecimento tem sido repassado de geração para gerações de diversas formas, 
nas mais diferentes culturas, através da oralidade, da vivência e da escrita. Entre-
tanto, percebemos que os desafios que nos são postos diante da tarefa de ensinar 
são cruciais, e nem mesmo a miscelânea de diversas linhas de pensamento ou 
tendências pedagógicas parecem capazes de suprir as novas realidades com que 
nos deparamos na práxis do ensino, pois como educadores ficamos à mercê de um 
modelo bancário arcaico que não favorece nem ao educador e nem ao educando(a), 
transformando as salas de aula em espaços confinados de aprendizado.

Segundo Freire (1996, p. 11),

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, 
historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, 
socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam 
que era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensi-
nar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na expe-
riência realmente fundante de aprender. Não temo dizer que inexiste validade do 
ensino de que não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de 
recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido não pode 
realmente aprendido pelo aprendiz. 

Assim, toda possibilidade de interação entre educador e educando deve ser 
explorada na tentativa de estabelecer uma relação menos desigual e menos auto-
ritária, produzindo relações que sejam transformadoras e transformadas no es-
paço vivido, a partir de uma interação que permita o educador aprender enquan-
to ensina, e que o educando possa contribuir com o ensino enquanto aprende.

Neste sentido, adotamos a arte como uma das formas de socialização do co-
nhecimento por parte do educador, para a construção de saberes por parte do 
educando, a fim de tornar a sala de aula uma ágora, isto é, um local de discussões 
políticas e sociais, dos debates ambientais, das manifestações culturais, espaço 
de construção do saber por meio da criatividade que a arte pode proporcionar. 

Cena iii: A arte

Dizer o que seja a arte é coisa difícil. Um sem-número de tratados de estética 
debruçou-se sobre o problema, procurando situá-lo, procurando definir o conceito. 
Mas, se buscamos uma resposta clara e definitiva, decepcionamo-nos: elas são diver-
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gentes, contraditórias, além de frequentemente se pretenderem exclusivas, propon-
do-se como solução única. Desse ponto de vista, a empresa é desencorajadora: o es-
teta francês Étienne Gilson, num livro notável, Introdução às Artes do Belo, diz que 
“não se pode ler uma história das filosofias da arte sem se sentir um desejo irresistí-
vel de ir fazer outra coisa”, tantas e tão diferentes são as concepções sobre a natureza 
da arte. (COLI, 1995, p. 7)

Coli (1995) pondera sobre a complexidade de conceituar o que é arte, embora 
simplifique o conceito ao afirmar que “se pedirmos a qualquer pessoa que pos-
sua um mínimo contacto com a cultura para nos citar alguns exemplos de obras 
de certo artistas, ficaremos certamente satisfeitos”. 

Segundo Azevedo Junior (2007, p. 6),

A arte é uma das primeiras manifestações da humanidade como forma do ser 
humano marcar sua presença criando objetos e formas (pintura nas cavernas, tem-
plos religiosos, roupas, quadros, filmes etc.) que representam sua vivência no mun-
do, comunicando e expressando suas idéias, sentimentos e sensações para os outros.

Quanto à função da arte, Azevedo Junior (2007) ressalta que “a função da arte 
e o seu valor, portanto, não estão no retrato fiel da realidade, mas sim, na repre-
sentação simbólica do mundo humano” (grifo do autor). Isso se deve ao fato de 
nem sempre o objeto artístico representar fielmente as coisas como são no mun-
do real. Ainda quanto à função da arte, segundo Fischer (1987, p. 23) “a arte é 
necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas 
a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente”.

Desde o início da história da humanidade, a arte tem se mostrado como uma prá-
xis presente em todas as manifestações culturais. O homem que desenhou um bisão 
em uma caverna pré-histórica teve de aprender e construir conhecimentos para di-
fundir essa prática. E, da mesma maneira, compartilhar com as outras pessoas o que 
aprendeu. A aprendizagem e o ensino da arte sempre existiram e se transformaram, 
ao longo da história, de acordo com normas e valores estabelecidos, em diferentes 
ambientes culturais. (PCN, 1998, p. 20) 

Essa expressão da arte também pode ser utilizada como forma de transposi-
ção didática dos conhecimentos seja, teóricos e ou práticos, através da linguagem 
do teatro, como forma alternativa didática e de fácil assimilação entre os alunos. 
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Ao descrever a atividade com música, Kaercher (1998, p. 19) expõe que “o 
objetivo maior não é tornar a aula mais “legal” (será que é esse o objetivo a ser 
perseguido por nós professores?), mas sim a partir das letras, questionar o que o 
aluno já sabe a fim de superar visões de mundo conformistas, conservadoras ou 
ligadas somente ao senso comum”. Tal reflexão deve ser estendida para qualquer 
tipo de linguagem artística utilizada como recurso didático, cuja função da arte 
nesse contexto é pragmática ou utilitária, seja para problematizar o modo de 
vida urbano nas grandes cidades, ou para trabalhar a gênese do solo, por meio 
dos fatores de formação do solo, ocupação e sua função social.

Cena iV: O solo

Existem diversas definições para a palavra “solo” e diversos sinônimos rela-
cionados, bem como conceitos teóricos e relações antropológicas, ligados a esse 
elemento natural. O importante é perceber que tanto nas culturas dos povos an-
tigos quanto nas pesquisas cientificas do mundo moderno, ambos tendem a sa-
lientar a importância desse elemento para a vida no planeta. 

Segundo Lepsch (2002, p. 9),

Solo é a coleção de corpos naturais dinâmicos, que contem matéria viva, e é resul-
tante da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, cuja transformação em solo se 
realiza durante certo tempo e é influenciada pelo tido de relevo. 

No entanto, o conceito de solo varia segundo cada área do conhecimento cien-
tífico, no qual o significado de solo é dado de acordo com a sua função.

Assim, para o agrônomo ou agricultor, o solo é o meio necessário para o desen-
volvimento de plantas, enquanto para o engenheiro é o material que serve para base 
ou fundação de obras civis; para o geólogo, o solo é visto como produto de alteração 
de rochas na superfície, enquanto para o arqueólogo é o material fundamental para 
as suas pesquisas, por servir de registro das civilizações passadas. Desta forma, cada 
uma das especialidades possui uma definição que atende seus objetivos. (TOLEDO; 
OLIVEIRA e MELFI, 2000, p. 157)

Ao abordar esse tema em sala de aula, ou na própria universidade, tendemos 
a rotulá-lo como pertencente à Geografia Física – o que não é incorreto. No  
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entanto, ao considerar a formação, utilização, conservação e preservação do 
solo, é possível conceber uma reflexão mais consistente que irá evidenciar a ne-
cessidade de perceber a totalidade dos processos ocorridos e ocorrentes, sejam, 
físicos, biológicos, químicos e antrópicos, que influenciam na formação e con-
servação do solo. 

A formação do solo ocorre por meio da combinação de cinco fatores, a saber: 
material de origem (rocha), relevo, clima, organismos e tempo. Lepsch (2002,  
p. 50) afirma que “qualquer solo é resultante da ação combinada de todos esses 
cinco fatores de formação”. Cada um dos fatores listados abre inúmeras possibili-
dades de análises e de campo para o ensino da Geografia, e cabe ao docente ex-
plorar essas possibilidades.

SEGuNDO ATO

Cena i: Onde tudo se mistura: Geografia, arte e ensino de solos

Entra em cena o educador, coadjuvante desse enredo, que deverá cumprir o 
desafio de conciliar, durante suas aulas, o ensino de Geografia por meio de uma 
linguagem artística para abordar o conteúdo sobre solos, de forma que o educan-
do se torne protagonista em sala de aula, interagindo com a prática atuante do 
educador. 

Desse modo, para que o educando seja protagonista, cabe ao educador perce-
ber que mais do que despejar conteúdos e decifrar conceitos, ele deve valorizar 
as realidades do espaço vivido pela criança e pelo adolescente. 

No ensino fundamental, é necessário que partamos das paisagens visíveis e não 
de conceitos (isso cabe mais ao ensino médio). Ou seja, os conceitos não devem an-
teceder aos conteúdos. Estes devem propiciar que os alunos construam conceitos. 
Por exemplo: antes de definir “democracia” ou “relevo” ou “modo de produção” é 
importante construir no dia-a-dia relações cotidianas com os alunos e propiciar-lhes 
condições para que entendam a importância destas – ou de outras ideias para a geo-
grafia. (KAERCHER, 1998, p. 15)

Os espaços vividos pelos alunos são de suma importância para a construção 
das referências geográficas. O educador tem como obrigação conhecer as carac-
terísticas físicas e sociais do lugar vivido pelo aluno, pois dessa forma ele poderá 
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fazer com que o conteúdo programático faça sentido para o educando, dando-lhe 
condições para que reconheça em sua realidade o conteúdo apresentado no ma-
terial didático, partindo da escala do lugar para uma escala mais ampla e vice-
-versa. A formação do educando deve ocorrer de forma gradual e contextualizada 
em sua realidade. 

A construção do conhecimento se dá a partir da realidade em que se vive, fazen-
do com que o aluno cresça, percebendo-se como cidadão, sendo crítico e capaz de 
criar coisas novas ao invés de só repetir o que está pronto. O conhecimento acumu-
lado não é ponto de partida, mas um instrumento capaz de levar à formação do ho-
mem. Exige-se a construção de um conhecimento que leve a compreender a socieda-
de produzindo o seu espaço e a sua história, que permite entender o homem do local 
(do lugar em que vive o aluno) como um homem que é universal, contextualizado no 
momento histórico em que se vive. (CALLAI, 1995, p. 61) 

O docente não deve exigir, no Ensino Fundamental, que o aluno/a compreen-
da toda a complexidade que rege o espaço geográfico, ou qual é o seu papel como 
cidadão diante dos embates sociais, mas é preciso que o professor tenha clareza 
de seu compromisso e responsabilidade de contribuir para a formação da cida-
dania de seus educandos. Isso é possível através da problematização dos conteú-
dos. O uso das linguagens artísticas como recurso didático é uma forma diferen-
ciada de problematização, uma vez que os conteúdos trabalhados em sala de aula 
ganham vida a partir de cenas que podem ser executadas tanto pelo educador 
quanto podem ser elaboradas pelos educandos. 

Também é possível explorar, através desses meios de arte, habilidades como 
criatividade; construção de pensamento crítico; a capacidade para relacionar in-
formações; identificar informações explícitas e implícitas; descrever elementos 
relacionados ao conteúdo e a cena; e identificar as diferentes escalas geográficas 
abordadas e percepção da organização do espaço cênico, enquanto micro repre-
sentação do espaço geográfico.

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender parti-
cipamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, peda-
gógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decên-
cia e com a serenidade. (FREIRE, 1996, p. 13)
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Cena ii: A metodologia que vem das ruas

A rua é o laboratório cênico do artista popular. É nesse espaço que ele coloca 
em prática suas pesquisas, para observar a reação de contentamento ou descon-
tentamento dos passantes diante de sua apresentação. Assim, o artista pode ava-
liar o resultado de seu trabalho baseado em pesquisa, elaboração, ensaios, técni-
cas e habilidades artísticas, apresentação e readequação do espetáculo.

Não diferente do artista, o educador deve fazer da sala de aula seu laboratório 
permanente, transformando, inovando e readequando suas práticas de ensino 
segundo as reações favoráveis ou não de seus educandos. Mesmo distante dos 
grupos de pesquisa da universidade, o educador necessita exercer constante-
mente a pesquisa, agora norteada pelos PCN; porém, não deve se tornar refém do 
ensino bancário proposto. 

Este trabalho foi desenvolvido com base na metodologia adotada para a cons-
trução de um espetáculo do artista popular, posto que este mesmo não se dife-
rencia da metodologia de pesquisa da universidade. Para sua realização, há os 
seguintes passos a serem seguidos: pesquisa, elaboração, planejamento, apre-
sentação e readequação. 

Passo 1 – Pesquisa

O primeiro passo para iniciar a pesquisa foi a escolha do tema a ser trabalha-
do. De fato, não houve grande dificuldade para que realizássemos o recorte, uma 
vez que a vivência no laboratório de solos durante o projeto de extensão “Tri-
lhando pelos Solos” era o norte do trabalho. Dessa forma, o tema escolhido foi o 
solo, e o conteúdo formação recaiu sobre o uso e a conservação do solo.

O segundo passo consistiu na concepção e na busca de uma linguagem que 
atendessem tais anseios. Alguns materiais didáticos já haviam sido elaborados, 
como histórias em quadrinho, jogos, maquetes e o flanelógrafo (teatrinho de pa-
pel). Esses recursos didáticos sempre despertaram maior curiosidade por parte 
das crianças que visitavam o projeto “Trilhando”. Por isso, decidimos transportar a 
linguagem artística para a sala de aula, utilizando e adaptando as técnicas teatrais 
como recursos didáticos. Baseados nessa ideia, escolhemos, dentre as várias técni-
cas teatrais, trabalhar com o teatro de animação, por meio do uso de bonecos.

Praticado como é em todo mundo, o teatro de bonecos assumiu fisionomias e 
espírito dramático diferenciados, dependendo da localização geográfica de cada uma 
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de suas manifestações. Isso devido, obviamente, às próprias injunções de tradição 
cultural, costumes, formação social, econômica e política. (SANTOS, 2007, p. 16)

Antes de discorrer sobre o teatro de bonecos, porém, é necessário que escla-
recermos que a escolha desta linguagem se deu bem mais pela curiosidade de 
confeccionar bonecos e o efeito que eles provocam nas crianças do que pela pes-
quisa bibliográfica sobre esta arte. 

Segundo Pereira (2010, p. 15),

O teatro de bonecos é fruto de uma tradição milenar, que remonta civilizações 
extintas, como a egípcia e a asteca, quando o teatro pertencia unicamente à dimen-
são mítica e ritual, adquirindo funções mágicas ou servindo a representações de fei-
tos divinos. E, por meio desses bonecos, artistas populares retomam mitos e arqué-
tipos do passado e se relacionam com a realidade exterior, fazendo o cruzamento 
entre os universos rural e urbanos, entre ancestralidade e modernidade.

O teatro de bonecos é, como vimos, uma tradição decorrente das mais diver-
sas culturas e, por isso,os nomes dados ao teatro de bonecos também podem 
variar segundo a região do país, dentre outros fatores. De acordo com Oliveira 
Junior (2009), no Brasil, além do termo “boneco”, são utilizados termos como 
“fantoche”, “marionete” e “títeres”. Na região nordeste, os bonecos são conheci-
dos pelo termo “mamulengo”, e talvez seja essa uma das maiores referências em 
teatro de animação no país. 

Independente[mente] do quão “realista” ou estilizado seja o boneco, seu papel no 
teatro distingue-se do papel da “boneca” pela finalidade para a qual está destinado. 
O primeiro exerce um papel intermediário entre o ator manipulador e o público em 
um contexto especifico, o teatral. (OLIVEIRA JUNIOR, 2009, p. 44)

Desse modo, o uso do boneco como intermediário entre educador e educando 
surge como uma opção técnica diferenciada de outras cotidianamente utilizadas 
para o ensino de solos. O teatro de animação revela ser bem mais do que a práti-
ca de ensino por animismo: revela ser um jogo lúdico repleto de historicidade, 
pesquisa, funções e técnicas que podem contribuir com o aprendizado e a com-
preensão de temas específicos por parte dos educandos. Nesse caso, a função da 
arte, segundo Azevedo Júnior (2007), é pragmática ou utilitária, cuja finalidade é 
pedagógica.
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Durante a pesquisa sobre teatro de animação verificamos uma série de possi-
bilidades de atividades que poderiam ser desenvolvidas com os educandos com 
base no teatro de bonecos, relacionado ao ensino de solos. No entanto, foi neces-
sário ponderar e considerar que tais atividades demandariam um tempo maior 
do que aquele disponível para executá-las. Assim, ficou estabelecido que a priori-
dade a ser desenvolvida fosse inicialmente uma aula introdutória sobre solos por 
meio de um teatro de bonecos, seguido por um momento avaliativo com base em 
jogos didáticos. 

O terceiro passo envolveu o aporte pedagógico, em que o trabalho de Paulo 
Freire nos foi indispensável, uma vez que rompe com o modelo de educação ban-
cária, que compreende o educando como protagonista do aprendizado, ocasião 
em que as relações entre educador e educando devem ser balanceadas para que 
haja uma troca de saberes e fazeres. A partir dessa perspectiva, buscamos traba-
lhar com autores cujo propósito seja uma nova abordagem para o ensino da Geo-
grafia, ou seja, que busquem, por meio do ensino de Geografia, contribuir para 
que educandos/as tenham autonomia quanto a um aprendizado que possa con-
tribuir futuramente na constituição de sua cidadania, para que cada estudante se 
perceba como sujeito das ações e transformações sociais, e não como mero/a 
espectador/a. 

Passo 2: Elaboração

Após definir o tema, a linguagem artística e a base teórica, elaboramos os tex-
tos e preparamos os materiais cênicos que serviriam para dar vida ao texto. Tal 
material seria composto por cenário, bonecos e outros elementos cênicos.

O lúdico permite que o educador transgrida alguns conceitos científicos para 
apresentá-los segundo a capacidade cognitiva do educando de compreendê-los. 
Assim, a rocha Lola, o Vechiossolo e demais personagens tornam-se seres anima-
dos que dialogam entre si, e durante a atividade desenvolvida também interagem 
com as crianças, formulando questões referentes ao conteúdo ensinado. 

Os principais elementos cênicos são os bonecos o Vechiossolo (Figura 1) e a 
rocha Lola (Figura 2). É importante destacarmos que noventa por cento dos ele-
mentos cênicos é composto por resíduos descartados ereutilizados para a con-
fecção dos bonecos e do cenário. A coloração e textura dos bonecos foram feitas 
a partir de amostras de solo já descartadas do laboratório de solos (Figura 3).
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Figura 1 Vechiossolo. Figura 2 Lola. Figura 3 tinta de solo.

Passo 3: Ensaio e planejamento

Durante a graduação percebemos que as maiores dificuldades encontradas 
durante as apresentações de trabalhos na forma oral é a insegurança quanto ao 
domínio do conteúdo e a postura a ser adotada frente aos ouvintes. Mesmo aque-
les e aquelas que possuem total domínio sobre o conteúdo nem sempre conse-
guem fazer uma boa apresentação, devido à falta de desenvoltura, de uma retóri-
ca que seja convincente, ou de uma postura corporal condizente com o que está 
sendo apresentado. Estas são técnicas de comunicação e linguagem corporal uti-
lizadas por artistas de rua, como forma de chamar a atenção e estabelecer uma 
interação com o seu público, seja para a apresentação de um espetáculo ou para 
a venda de um produto. 

Não devemos conceber o ato de ensaiar ou planejar uma aula como forma 
de decorar uma lógica e tampouco de memorizar um texto. Ensaiar ou planejar é 
construir uma ordem de pensamento, de tal forma que ainda que seja descons-
truída o autor da performance possa se reencontrar e prosseguir com sua apre-
sentação. Trata-se, pois, de uma tentativa de garantir maior autonomia e natura-
lidade durante uma explanação. 

Passo 4: Apresentação

A explanação de um conteúdo em sala de aula deve ser considerada como o 
momento de expor o resultado dos passos anteriores. Ela não é a explicação de 
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um resultado final, mas de um primeiro resultado, dado que o resultado final 
será composto pelas experiências acumuladas no decorrer do tempo.

A prática docente é o momento no qual muitos de nós nos depararemos com 
as situações mais inusitadas, que não puderam ser constatadas durante a pesqui-
sa, a elaboração e os ensaios/planejamento. Algumas dessas situações podem 
contribuir, assim como podem comprometer o bom andamento da aula. Porém, 
cabe ao educador durante a aula se mostrar preparado para lidar com tais situa-
ções. Devemos, pois, considerar necessário o acúmulo de experiências positivas 
e negativas, para que se possa estabelecer uma prática de ensino mais coerente.

Passo 5: Readequação

A readequação do espetáculo, realizada pelo artista, ou da aula, feita pelo 
educador, consiste em rever pontos considerados falhos e pontos que efetiva-
mente causaram efeitos positivos, cuja finalidade é readequar, criar, recriar, re-
cortar, preencher pequenas lacunas e inserir novas informações.

É importante que as readequações não sejam todas feitas de imediato, logo 
após a primeira aula. Faz-se necessária uma sequência de aulas, para que se pos-
sa melhor observar os resultados, e somente assim efetivar as mudanças.

Cena iii: Em prática a prática 

A aula prática foi aplicada aos alunos/as da 4ª série (5º ano) do segundo ciclo 
do Ensino Fundamental I da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 
Professora Carmem Pereira Delfim, no município de Presidente Prudente, no es-
tado de São Paulo. 

A aula prática foi composta por dois momentos. No primeiro momento, foi 
apresentado o teatro com bonecos, cujo enredo apresentava a rocha Lola e os 
processos de formação de solo. O segundo momento foi dedicado à aplicação de 
jogos didáticos para avaliar se a linguagem utilizada possibilitou que alunos/as 
se apropriassem das informações que foram trabalhadas no teatro de bonecos.

Primeiro momento: teatro de bonecos

Com o auxílio da professora Mara Suzete Estevam e de Daniela Cristina da 
Silva, coordenadora do projeto “Cidadescola” daquela unidade de ensino, a sala 
foi previamente organizada em círculo. É importante salientar que o fato de mu-
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dar a organização das carteiras e dispô-las em círculo altera a percepção do espa-
ço da sala de aula pelo educando e cria expectativa quanto ao que irá acontecer.

Antes de começar o teatro com bonecos foi estabelecida com os educandos 
uma conversa inicial com o fito de criar um ambiente mais receptivo em que os 
participantes se comunicassem e se sentissem mais à vontade. Depois de organi-
zado o espaço cênico e devidamente instalados os equipamentos de captação de 
imagem, deu-se início a um bate-papo para que fosse explicada a intenção de 
apresentar um teatro de bonecos que contasse a história de uma rocha, e a im-
portância que cada um participasse, bem como se explicasse formas possíveis de 
participação na atividade.

O que possibilita a participação no teatro de bonecos é a triangulação entre 
manipulador, boneco e o público – nesse caso, as crianças. Durante toda a apre-
sentação as crianças são estimuladas a interagir com a triangulação (Figura 4). 

Figura 4 triangulação de interação.

Durante o desenrolar da história os educandos eram questionados pelos per-
sonagens e também pelo narrador sobre os processos que estavam ocorrendo 
com a rocha Lola, a fim de perceberem se reconheciam os fatores de formação do 
solo, a necessidade de conservar esse elemento, de que forma a cobertura vegetal 
contribui para a proteção do solo, e como a ação antrópica pode causar impactos 
positivos e negativos ao solo.

Como artifício para chamar atenção das crianças durante o teatro de bone-
cos, a musicalidade também foi explorada, dado que a música é um elemento 
que altera o ritmo do teatro falado, promovendo uma nova dinâmica durante a 
apresentação, principalmente quando é de fácil memorização, de modo a permi-
tir que os participantes aprendam rapidamente e executem a canção com os 
personagens. 
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Durante a apresentação foi possível verificar que a atenção das crianças esta-
va centrada no diálogo dos personagens. Elas observavam atentamente tudo o 
que acontecia em cena e foram poucas as crianças que tiveram momentos de 
dispersão, em momentos nos quais o diálogo era direcionado mais aos persona-
gens do que aos próprios colegas. Após a apresentação do teatro de bonecos, os/
as alunos/as foram motivados a recontar a história de acordo com sua interpre-
tação. De forma satisfatória, foram capazes de destacar pontos principais e iden-
tificar os cinco fatores de formação do solo. Antes do fim da peça, todos foram 
convidados a cantar juntos a canção da rocha Lola. Em seguida, puderam mani-
pular os bonecos e mexer no cenário (Figura 5).

Figura 5 Canção da Lola e alunos brincando com o cenário.

A avaliação o primeiro momento foi realizada por meio da observação das 
reações e do comportamento das crianças durante a apresentação. Trata-se de 
uma avaliação qualitativa, da resposta imediata da criança frente ao conteúdo 
exposto e da linguagem didática utilizada. Também foram captadas imagens fo-
tográficas e um vídeo foi gravado, com o intuito de servir como fonte de interpre-
tação das reações e da prática desenvolvida. 

Segundo momento: jogos didáticos

No segundo momento, foram utilizados dois jogos didáticos, ambos desen-
volvidos no projeto “Trilhando”. Prosseguimos com a descrição de cada um dos 
jogos. 

Jogo 1: “Em Busca de um Lugar” (EBuL) é um jogo de tabuleiro de perguntas 
e respostas, desenvolvido a partir da teoria da formação do solo, com ênfase na 
conservação do solo. O jogo consiste em avançar as “casas” pelo tabuleiro res-
pondendo a perguntas durante o percurso, e ganha o jogador que chegar primei-
ro ao local mais seguro para construir a casa. Foi desenvolvido por Bruna C. dos 
Santos, Jefferson H. Hanhu, Lucas J. P. da Silva e Melina Fushimi.
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Jogo 2: “Impacto” é um jogo de cartas desenvolvido para trabalhar os conteú-
dos sobre conservação do solo, a partir das paisagens e discutir os impactos pre-
sentes ou ausentes. O jogo foi baseado no jogo “Super Trunfo”, da empresa Grow. 
A versão “Impacto” foi desenvolvida por Douglas M. Nomura e Willian G. Marques.

A aplicação dos jogos serviu como forma de avaliar se os alunos/as consegui-
ram assimilar a história da rocha Lola, diante das situações-problema represen-
tadas nos jogos.

Para a realização da atividade os/as alunos/as foram divididos em grupos de 
cinco, nos quais quatro jogavam e um se responsabilizava por monitorar o jogo. 
A cada partida a função de monitor era revezada entre os participantes.

Durante os jogos era possível perceber o quanto a história de Lola havia sido 
importante para a construção e assimilação de conceitos. Alguns alunos e alu-
nas, por exemplo, não se lembravam do fator clima, mas associavam a chuva e o 
calor como parte dele. Em momentos como esse, é de grande importância salien-
tar aos alunos que as respostas incorretas devem ser corrigidas pelo grupo, para 
que em uma próxima rodada o jogador não volte a responder a mesma pergunta 
incorretamente. 

Os jogos tiveram duração de quarenta minutos. Ao final da atividade, a maio-
ria das crianças não desejava parar de jogar. Outro ponto notado refere-se à dinâ-
mica de interação e de jogo: alguns grupos estabeleceram regras próprias e ou-
tros sistemas de pontuação. 

Em um ambiente de construção do conhecimento por meio de dinâmicas com 
interação de artes e participações dos alunos em grupo, onde o educador procure 
promover o desenvolvimento da classe de forma lúdica, ele deve ser apenas um 
orientador no decorrer dos jogos. É importante que o/a educando/a, sabendo as 
regras do jogo possa ter autonomia para jogá-lo em grupo, e que o grupo possa 
estabelecer novos critérios, aguçando a criatividade, a capacidade de liderança, o 
senso de justiça e o trabalho em equipe, e onde a intervenção do educador deve-
rá ocorrer em momentos de conflitos de ordem maior.

Isso porque o próprio jogo está impregnado de aprendizagem e ao lidar com suas 
regras permite ao indivíduo a compreensão do conjunto de conhecimentos vincula-
dos a ele. A importância do jogo esta na aproximação da criança com o conhecimento 
científico e a sua “vivência” durante a resolução de problemas durante um jogo. (JE-
RÔNIMO; BIGONI; NUNES, 2012, p. 20)
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O resultado da aplicação dos jogos foi plenamente satisfatório quanto ao pon-
to de vista do aplicador. Do ponto de vista das crianças, porém, haveria um tempo 
maior para a atividade, caso isso fosse possível. Afinal, brincar também deve ser 
visto como sinônimo de aprender.

Nesse sentido, o educador deve estimular as brincadeiras em sala de aula, pois 
brincadeiras ou jogos dirigidos propiciam aos educandos motivação para o apren-
dizado. Assim, o educador pode se valer de tais recursos no intuito de dinamizar 
o aprendizado, mostrando ao educando que os conteúdos aplicados em sala de 
aula também podem ser divertidos ao mesmo tempo em que são formativos . 

TERCEiRO ATO

O meio, o início e o fim?

Cena i: O meio

Esta cena contém um mosaico teórico e prático do segundo ato deste traba-
lho, em que tudo se mistura: Geografia, Arte e Ensino de Solos. A isso mistura-se 
também a metodologia do teatro marginal e a prática em prática, imbricando os 
saberes e os fazeres, a fim de contribuir com uma práxis educativo-crítica.

Quanto à prática educativa-critica, Freire (1996, p. 20) reflete sobre as diver-
sas exigências que essa prática requer do educador. Destacamos, no entanto, “a 
exigência do risco, a aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma de discrimi-
nação”: ao criar um mosaico com diferentes formas de saberes e fazeres, deve-se 
fazer do risco um recurso, desacorrentar-se de velhos garranchos conceituais 
que atravancam o caminho e, principalmente, reconhecer no diferente uma pos-
sibilidade de fins comuns. 

Dessa forma, diante das dificuldades encontradas cotidianamente pelo pro-
fessor, cabe o seguinte questionamento: o professor pode ser o “profeta do caos” 
e condicionar-se frente a esta realidade imposta? Ou, de outro modo, ele efetiva-
mente assumir sua responsabilidade como educador comprometido com as 
transformações sociais, engajado nas discussões que tangem o ensino, rompen-
do com os velhos vícios do sistema educacional, educando também através de 
sua prática social de enfrentamento?

No embate contra o modelo de educação copista por parte dos alunos e (re) 
produtivista por parte dos professores, implantado nas escolas ao longo das úl-
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timas décadas, que visa apenas a “promover” o/a aluno/a de série, sem se preo-
cupar com a sua formação integral (pessoal, intelectual, cultural e social), o edu-
cador deve fazer uso de todos saberes e fazeres possíveis e não descartar os 
impossíveis ou improváveis.

Cena ii: O início 

Embora possa parecer que o início deste trabalho tenha se dado nas primei-
ras cenas do primeiro ato, é fato que mesmo antes que a primeira linha tenha 
sido escrita, Geografia, Arte, Ensino e Solo já faziam parte de uma trama ou de um 
projeto de extensão, intitulado “Trilhando Pelos Solos”. O espaço dedicado ao 
“Trilhando” no Laboratório de Solos da FCT/Unesp, proporciona o contato direto 
com educandos de diferentes níveis de ensino; Infantil, Fundamental, Médio, Su-
perior e Técnico, o que requer uma adaptação de linguagem segundo a faixa etá-
ria e o nível de ensino. O espaço vivido tornou-se espaço de vivência, de troca de 
saberes e fazeres, por meio da interdisciplinaridade promovida pela diversifica-
ção de discentes de diferentes cursos, o que permitiu uma visão mais universal 
do ensino.

Também é preciso considerar que o início do trabalho é a soma das vivências 
de demais espaços vividos, no qual sem pudor nos permitimos ser aprendizes de 
quem ainda está aprendendo, e também temos a liberdade de ensinar a quem 
nos ensina. O ato de ensinar é, pois, a ação partilhada do conhecimento, em uma 
relação dialética entre quem ensina e quem aprende, para que haja construção 
de novos conhecimentos. 

Cena iii: O fim?

No dito teatro formal, o fim de um espetáculo é anunciado pelo fechar das cor-
tinas ou então do apagar das luzes. No teatro de popular de rua, porém, o fim é 
sempre um pouco mais: o espaço cênico é rompido pelo público, tornando-se um 
ambiente de conversação. Diversas vezes o ambiente de conversação contribui 
para que o artista possa inserir novas situações e elementos em seu espetáculo.

Neste sentido, é preciso aceitar a possibilidade de erros, para que se possa 
arriscar uma prática de ensino coerente, a fim de alcançar maiores acertos no 
processo de aprendizado e da formação de aprendizes autônomos.
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Este trabalho foi desenvolvido de acordo com esta perspectiva, e seu fim deve 
ser considerado como o final de um ato, de um enredo que ainda guarda muitos 
outros atos, e tantos outros atores protagonistas e coadjuvantes, que devem re-
criar e criar melhores metodologias para o ensino das mais diversas áreas do 
conhecimento científico. 

No que tange a prática, as atividades desenvolvidas durante todo o trabalho 
foram de grande importância para vislumbrar as inúmeras possibilidades de 
abordagem de conteúdos referentes ao ensino de Geografia. O uso das técnicas 
do teatro de rua, especificamente no que diz respeito a manipulação de bonecos, 
foi uma experiência que provou ser eficiente como recurso didático para a com-
preensão dos processos de formação e conservação do solo, bem como o uso dos 
jogos. Ambas as atividades obtiveram um resultado satisfatório não apenas sob 
uma perspectiva da produção de um trabalho científico, mas principalmente 
sob a ótica de reavaliar as metodologias arcaico-pedagógicas que desconside-
ram as ambiências que compõem a realidade do/a educando/a, posto que o lu-
gar vivido é indispensável para o aprendizado e a formação humana.

O ensino de solo é apenas um exemplo de como se faz possível a interação e a 
integração entre educador e educando, por meio de uma linguagem menos aca-
dêmica e mais atrativa, sem perder o intento do conhecimento científico. 

É possível concluir, então, que o objetivo central do trabalho de adotar uma 
prática diferenciada para o ensino de solos, que favorecesse o aprendizado e 
contribuísse com uma nova noção geográfica por parte dos alunos, foi concluí- 
da com erros, riscos e acertos. Até que digam o contrário, o trabalho foi con- 
cluído com êxito, mas sempre há um pouco mais antes do “fim”. Antes de encerrar  
a cena e o último ato, é preciso dizer que na busca de uma prática diferenciada 
de ensino, foi possível nos depararmos com outras tantas reflexões que preci-
sam cotidianamente ser debatidas no campo acadêmico, tais como a valorização 
da licenciatura e a opção pela docência, os debates sobre a prática do ensino, a 
interdisciplinaridade e a importância de espaços de vivência da arte dentro da 
universidade. Somente a luta cotidiana e a ocupação desses temas nas discus-
sões a serem colocadas em pauta garantirão que a cultura não seja apenas um 
adorno dos eventos científicos, mas esteja entranhada na prática, nos grupos de 
pesquisa, nos projetos de extensão e no cotidiano daqueles e daquelas que hão 
dê ser futuros educadores comprometidos com educação que vislumbra uma 
sociedade mais crítica e igualitária.
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ESTRATÉGiAS DE LEiTuRA E BiBLiOTECA ESCOLAR:  
CONTRiBuiÇÕES PARA DOiS quiNTOS ANOS DO muNiCÍPiO 
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Solange Silva Galdino

Faculdade de Ciências e tecnologia/Unesp/Pres. Prudente

Resumo: O “Projeto Estratégias de leitura e biblioteca escolar: leitura e formação de leitor” 
iniciou-se em 2013 e teve continuidade no ano de 2014 com o objetivo de desenvolver ações 
mediadoras de incentivo à leitura, aproximando as crianças dos livros. Assim, esperava-se 
oferecer momentos significativos de leitura, oferecendo ferramentas aos alunos para desfru-
tarem do prazer que essa pode proporcionar através do ensino de estratégias de leitura. O 
projeto atendeu duas salas de 5º ano do ensino fundamental I da rede municipal de ensino 
de Presidente Prudente. As oficinas foram realizadas semanalmente, às terças-feiras, com 
duração de sessenta minutos cada. Nesse momento, as bolsitas ensinaram e aplicaram ativi-
dades de estratégias de leitura. Além das idas à escola, o grupo se reuniu semanalmente para 
estudos teóricos sobre o tema e preparação das oficinas a serem realizadas. O referido pro-
jeto faz parte do Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil – “Maria Betty 
Coelho Silva” (CELLIJ), localizado no Câmpus da Unesp de Presidente Prudente.

Palavras-chave: Leitura; estratégias de leitura; biblioteca escolar. 

APRESENTAÇÃO

O presente artigo visa apresentar o trabalho desenvolvido durante o ano de 
2014 no projeto “Estratégias de leitura e biblioteca escolar: leitura e formação  
de leitor”, vinculado ao Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juve-
nil – CELLIJ. Para tanto, entendemos ser necessária uma breve apresentação do 
referido centro.

O CELLIJ localiza-se na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp – câm-
pus de Presidente Prudente. Nele são realizados projetos voltados à formação do 
leitor, portanto pesquisa-se temas referentes à leitura, literatura infantil, estraté-
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gias de leitura e contação de histórias. No ano de 2014, além do projeto foco 
deste artigo, o CELLIJ desenvolveu outros dois, sendo eles: “Docência e Saresp: 
ação, leitura e formação” e “Hora do Conto”. O primeiro ocorreu em uma escola 
municipal de Presidente Prudente (anos iniciais) com o diretor e todos os profes-
sores (17), e teve como foco a formação continuada pautada nos procedimentos 
reflexivos sobre Letramento, Leitura e Gêneros Textuais; todos com base nas Ma-
trizes de Referência do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Pau-
lo (Saresp). Já o segundo foi dedicado às crianças de Educação Infantil e primei-
ras séries do Ensino Fundamental. Por meio de contações de histórias, que 
ocorreram no próprio espaço do CELLIJ através de agendamentos prévios, o pro-
jeto objetivou a aproximação da leitura e a experimentação do prazer de ler. No 
CELLIJ ainda encontra-se a Biblioteca Infantil de Prudente (BIP) que disponibi- 
liza um acervo de livros de literatura infantil e juvenil a estudantes e usuários 
cadastrados. 

O projeto “Estratégias de leitura e biblioteca escolar: leitura e formação de 
leitor” fez parte do Projeto de Extensão do Núcleo de Ensino. Tal projeto existe 
desde 2013 quando houve a junção de dois projetos que ocorriam separadamen-
te. Um era “Bibliotecas Escolares: espaço de cultura e apropriação do conheci-
mento” e o outro “Estratégias de leitura: um caminho para alunos com defasagem 
na compreensão leitora”. No ano de 2014, deu-se continuidade aos trabalhos de-
senvolvidos no ano anterior, apenas com a mudança da escola a ser atendida.

O objetivo principal do projeto esteve pautado em desenvolver ações media-
doras de incentivo à leitura, aproximando as crianças dos livros. Com este propó-
sito, esperava-se oferecer momentos significativos de leitura, oferecendo ferra-
mentas aos leitores para desfrutarem do prazer que essa pode proporcionar 
através do ensino de estratégias de leitura.

A equipe que integrou o projeto contou com a colaboração de uma mestranda 
e duas alunas bolsistas de graduação do curso de pedagogia. Os trabalhos foram 
distribuídos em dois momentos simultâneos: um no grupo de estudos e outro na 
escola. Tal distribuição reflete na organização deste trabalho, pois no grupo de 
estudos, ocorridos semanalmente, com duração de duas horas, realizamos estu-
dos teóricos a respeito de: leitura, estratégias de leitura, leitura literária, o papel 
do professor como mediador, biblioteca escolar, entre outros; que serviram como 
subsídio para a análise a ser realizada daquela realidade que estávamos envolvi-
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dos, assim como para a preparação das atividades a serem propostas para a sala, 
que também eram elaboradas no momento de discussão no grupo. Nesse senti-
do, foram estudados autores como: Santos e Souza (2011), Girotto e Souza (2010), 
Arena (2010), Soares (2006), Souza (2009), Revoredo (2010), Júnior e Bortolini 
(2009) e outros ligados ao tema.

Apoiados teoricamente, realizamos de maneira paralela, a parte “prática” da 
pesquisa – momento de ida à escola. As alunas bolsistas iam às terças-feiras para 
aplicar as atividades de estratégias de leitura para duas salas de 5º ano do ensino 
fundamental de uma escola da rede municipal de Presidente Prudente. As ativi-
dades tiveram a duração de sessenta minutos e ocorreram separadamente para 
as duas salas, sendo uma das 08h00 às 09h00 e na outra das 09h00 às 10h00. 
Embasamo-nos em teorias sobre leitura que levam em conta a linguagem como 
processo dialógico e de interação (BAKHTIN, 2011), ou seja, a leitura é vista co- 
mo sinônimo de compreensão, que só pode ocorrer quando o leitor é um sujeito 
ativo que, além de decodificar o signo linguístico e ativar conhecimentos prévios, 
utiliza ações que o fazem chegar à construção de sentidos do texto. Tais ações são 
estratégias, isto é, procedimentos (conscientes ou não) de leitura que tornam 
possível a compreensão. Afflerbach, Pearson e Paris (2008, p. 368) definem:

Estratégias de leitura são tentativas deliberadas e dirigidas a um objetivo, a fim de 
controlar e modificar os esforços do leitor ao decodificar um texto, entender palavras 
e construir sentidos de um texto [...]. Ser estratégico permite ao leitor examinar a es-
tratégia, monitorar sua eficácia e rever os objetivos ou meios, se necessário. De fato, 
uma característica marcante dos leitores estratégicos é a flexibilidade e a capacidade 
de adaptação de suas ações enquanto leem. De outro lado, as habilidades de leitura 
operam sem o controle deliberado ou a ação consciente do leitor. (tradução livre).

As atividades propostas visaram sempre a compreensão textual antes, durante 
e após a leitura. No quadro a seguir, serão expostas as estratégias de leitura pro-
postas por Girotto e Souza (2010) no livro Ler e compreender: estratégias de leitu-
ra, que serviram de base principal para a pesquisa, seguidas da definição de cada 
uma delas.
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Estratégias de Leitura

Conexões

Conexões de texto para texto: ao ler estabelecemos relações com outro 
texto considerando aspectos como: gênero, tema ou outro aspecto 
particular que o escrito apresenta.

Conexões de texto para o leitor: o leitor faz conexões com episódios de sua 
própria vida.

Conexões texto – mundo: o leitor faz conexões entre o texto lido e algum 
acontecimento mais global.

Inferência
é o que conhecemos por “ler nas entrelinhas”. trata-se de uma dedução a 
partir de informações apresentadas pelo texto, requer uma conclusão que 
não está explícita no texto.

Visualização
Criar imagens e cenários mentais a partir do que o texto apresenta, o que 
resulta em inferências e prende a atenção do leitor ao texto.

Sumarização

Sumarizar é aprender a determinar a importância. é buscar a essência do 
texto, presume que se ensine como desprezar os detalhes e informações 
não essenciais para construir o que é nuclear, embora não signifique que 
exista apenas uma ideia principal. Implica em ativar o conhecimento prévio, 
retomar os conhecimentos sobre a estrutura textual, entre outros, para 
determinar o que é essencial no texto.

Síntese

Para sintetizar é preciso recorrer a várias estratégias: recorrer aos 
conhecimentos que já possui, resumir informações, fazer perguntas, separar 
o que é mais importante.
A sintetização acontece quando os leitores relacionam a informação com o 
próprio pensar e modelam com seus conhecimentos. Constroem, assim, um 
novo texto.

Quanto à metodologia de aplicação, Girotto e Souza (2010) utilizam-se da me-
tacognição, ou seja, do conhecer o próprio conhecimento. Nesse sentido, o leitor 
estratégico não apenas usa as estratégias de leitura como também tem consciên-
cia disso, tendo autocontrole do processo. Sendo assim, cabe ao professor de-
monstrar aos alunos como o cérebro pode agir em situações de leitura. Na pro-
posta apresentada por Girotto e Souza (2010), o ensino das estratégias leitoras 
inicia-se, portanto, com o professor verbalizando seus pensamentos enquanto lê 
em voz alta, em uma etapa da aula chamada de modelagem. Apenas após esse 
momento o aluno poderá compreender em que consiste o uso consciente das 
estratégias. Além da modelagem, as autoras (2010) sugerem a etapa de “prática 
guiada” (quando os alunos trabalham em pequenos grupos com o auxílio do  
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docente) e, em seguida, a “leitura independente” (momento em que os educan-
dos praticam, sozinhos, a estratégia que já foi definida e demostrada pelo media-
dor e praticada em grupos). Girotto e Souza (2010) ainda chamam atenção para 
a necessidade de uma “avaliação” ao fim da oficina (aula), para que os educandos 
possam julgar a importância (ou não) da estratégia contemplada.

DESCRiÇÃO DA ESCOLA, SALAS E PROFESSORAS PARTiCiPANTES

A escola em que aconteceu o projeto chama-se EMEF Coronel José Soares 
Marcondes. Localizada em um bairro central de Presidente Prudente, é conside-
rada uma escola de referência na cidade. Possui boa infraestrutura, dependên-
cias e equipamentos de ótima qualidade. 

No ano de 2014, a escola atendeu 707 alunos, divididos entre 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental. No mesmo ano, contou com uma equipe de 24 professores e 
32 funcionários entre gestão escolar e demais cargos (secretárias, inspetores de 
alunos, serviços gerais, etc).

Atendemos um total de 58 alunos, sendo 31 de uma sala e 27 da outra. Em 
geral, os alunos mostraram interesse nas oficinas propostas e isso pôde ser per-
cebido pela participação durante os encontros, fosse para contribuir para a ativi-
dade, fosse para tirar dúvidas conforme elas surgiam. A única dificuldade encon-
trada foi na leitura de textos um pouco mais extensos onde os próprios alunos 
relatavam ler apenas o começo e o fim. Constatada essa informação, nós conse-
guimos intervir positivamente fazendo com que a participação desses alunos fos-
se mais efetiva nas próximas atividades.

No que se refere às professoras das salas, apesar de terem perfis bem distin-
tos, ambas nos aceitaram desde o princípio e colaboraram para a realização do 
projeto durante todo o ano permanecendo na sala durante a realização das ofici-
nas e sempre dispostas a ajudar no que fosse necessário. 

A BiBLiOTECA DA ESCOLA DE ONDE A PESquiSA FOi REALiZADA

As atividades de estratégias de leitura foram realizadas em sala de aula por 
conta das más condições da biblioteca escolar da unidade, pois, ela servia apenas 
como um espaço de retirada de livros.
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Quanto à sua infraestrutura, era pequena e junto com os livros ficavam ainda 
alguns materiais didáticos, além de outros equipamentos eletrônicos. A mobília, 
como as estantes e mesas, por exemplo, não atendiam às necessidades dos alu-
nos. As prateleiras eram de difícil acesso, e ainda a ventilação e iluminação eram 
precárias. Em outras palavras, o ambiente não possibilitava ao leitor conforto 
visual e físico.

Durante o ano, o diretor, junto com a comunidade escolar, apoiou um projeto 
arquitetônico para ampliação da biblioteca. Esta iniciativa foi dada a pedido dos 
alunos do 5° ano A que escreveram cartas à direção solicitando um novo espaço 
que não fosse apenas para retirada de livros, mas sim que eles também pudes-
sem fazer a leitura e outras atividades ligadas à biblioteca.

O novo espaço foi inaugurado no dia 9 de dezembro de 2014. O ambiente é 
amplo e confortável, seu acervo é variado, contendo inclusive livros do Programa 
Nacional de Biblioteca na Escola – PNBE – e livros comprados pela instituição. As 
mobílias são adequadas à faixa etária dos usuários, permitindo-os explorar o es-
paço e manuseio dos materiais.

 Antes Depois

No tópico abaixo, demonstraremos os procedimentos adotados como base 
para a pesquisa, ou seja, o ensino das estratégias frente a essa proposta teórica e 
metodológica para o ensino da leitura.
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PLANEJAmENTO, APLiCAÇÃO E ANáLiSE DAS ATiViDADES REALiZADAS

Como já dito anteriormente, as atividades, bem como o livro/texto seleciona-
do, foram pensados e preparados antecipadamente nos momentos de grupo de 
estudos que ocorriam durante a semana.

No que se refere aos alunos participantes da pesquisa, o procedimento adota-
do foi o que chamamos de oficinas, com uma estrutura didática que procuramos 
seguir em cada estratégia ensinada, já que se torna indispensável criar meios 
para incentivar os alunos a participarem e compartilharem ativamente dos pro-
cessos de construção do conhecimento.

Dessa maneira, em um primeiro momento, fazíamos a explicação da estratégia 
a ser estudada, demonstrando as principais características da mesma. Em segui-
da, realizávamos a modelagem – que consistia em exibir um modelo de como rea-
lizar a leitura com base na estratégia selecionada. Utilizando um texto distinto 
daquele que seria usado posteriormente pelos educandos no momento de suas 
atividades, mostrávamos a maneira como havíamos conseguido atingir o entendi-
mento do texto, baseando-nos em nossos próprios exercícios interpretativos. 

Nos passos seguintes, as crianças realizavam as leituras e atividades, primei-
ramente em grupos de aproximadamente quatro alunos (prática guiada) e poste-
riormente sozinhas (leitura independente) e, conforme a atividade proposta no 
dia da aula, utilizavam post-it ou produziam escritos em gráficos organizadores, 
elaborados previamente, para marcar seus raciocínios.

Por fim, era feita a avaliação, momento de retomada da leitura do texto da 
prática guiada ou da leitura independente. Desta forma, era discutido e avaliado 
se os alunos conseguiam compreender o texto através da estratégia utilizada. Em 
outras palavras, o resultado desta avaliação indicava se o ensino das estratégias 
era eficaz para o aprimoramento da leitura e entendimento do aluno.

Ao término das atividades, fazia-se sempre o recolhimento dos materiais, que 
eram encaminhados ao CELLIJ para serem armazenados no banco de dados,  
que comporia as análises dos dados coletados na instituição de ensino.

Ainda, no final de cada oficina, fazíamos junto aos alunos uma breve discus-
são do que haviam aprendido naquele dia, esclarecendo dúvidas e comunican-
do-lhes sobre o que aprenderiam na semana seguinte, quando eles retornariam 
para aprender uma nova estratégia de leitura.
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DESCRiÇÃO E ANáLiSE DAS ATiViDADES

Dentre todas as estratégias trabalhadas, para o presente trabalho, seleciona-
mos três para análise, discussão e reflexão. São elas: conexão, visualização e su-
marização. O ensino destas tem como objetivo fazer com que o leitor seja capaz 
de utilizar seus conhecimentos prévios e suas experiências para melhor com-
preender o que lê.

Conexão

De acordo com Girotto e Souza “O propósito de fazer conexões é aumentar o 
entendimento para que o pensamento da criança não se escape para outras áreas 
completamente alheias ao texto”. (2010, p. 67-68). Por esse motivo, buscamos se-
lecionar títulos para serem explorados pelos alunos que favorecessem os três ti-
pos de conexões. Em uma das atividades realizadas foram utilizados os livros “Va-
lentina” (2007) de Márcio Vassallo e “Pandolfo Bereba” (2000) de Eva Furnari.

Apresentação das narrativas

1) Valentina
Valentina era uma princesa que vivia em um castelo com seus pais e não cos-

tumava sair, pois o rei e a rainha diziam que era perigoso descer do castelo sozi-
nha. Os pais de Valentina trabalhavam, mas ela não entendia o motivo pelo qual 
eles tinham que passar o dia todo fora de casa. Um dia, olhando para baixo da 
janela de seu quarto, a menina viu o lugar que as pessoas tanto falavam e resol-
veu ir conhecer o que existia ali. Chegando lá a menina ficou surpresa, viu que 
além do seu castelo, no morro carioca onde de fato morava, havia pessoas que 
para ela eram iguais, falavam e se vestiam da mesma forma e todas as meninas 
tinham o mesmo sonho, o de serem princesas, mas Valentina não, pois ela já se 
considerava uma.

2) Pandolfo Bereba
Pandolfo Bereba era um príncipe diferente dos outros, pois fugia dos padrões 

de beleza, ele não era bonito e muito menos encantador. Tinha manias nada 
agradáveis, sempre procurava defeitos nos outros, listava e dava uma nota final 
irrevogável.

Certo dia, entediado em seu castelo, Pandolfo resolveu ter um amigo. Logo a 
notícia se espalhou por todo reino e em seu palácio começou a se formar filas 
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enormes de candidatos buscando a honra de serem eleitos como amigos do prín-
cipe. Mas, já como era de se esperar, isto não deu certo, pois todo candidato que 
se apresentava Pandolfo já colocava um defeito de modo que ao final do dia todos 
eram reprovados. Diante da situação, o príncipe convenceu-se que para acabar 
com sua solidão seria preciso encontrar uma namorada. Esta tarefa também não 
foi fácil, assim como na escolha dos amigos, ele cometeu o mesmo erro, nenhuma 
servia. Após três longos dias de avaliação nenhuma candidata foi aprovada, desta 
forma, a Alteza ficou triste e deprimido por vários dias.

Certa vez, quando passeava pelo jardim de seu palácio, avistou uma linda bor-
boleta que prendeu sua atenção. Encantado com sua beleza, Pandolfo começou a 
segui-la e quando percebeu já estava na rua, fora dos portões do castelo. Como 
nunca havia saído do palácio, o príncipe foi andando, olhando a cidade e achando 
aquilo muito interessante. 

Passando em uma banca de mercado, pegou uma maçã e mordeu e não sabia 
que se deveria pagar pelas coisas. O dono da banca pediu pagamento pela fruta, 
a alteza nada entendeu e explicou que era o príncipe Pandolfo, mas ninguém 
acreditou. Para escapar da situação, Pandolfo saiu correndo, entrou em um beco 
e foi puxado por uma moça para dentro de sua casa. Percebendo que ele não era 
um ladrão resolveu ajudá-lo. O príncipe nem lhe agradeceu, com a boca seca foi 
logo pedindo um copo de água e a moça lhe trouxe um caneco com água fresqui-
nha. Os dois passaram a tarde toda conversando e comendo e Pandolfo ficou en-
cantado com a moça. Quando anoiteceu, ele se deu conta de que ainda não havia 
dado uma nota a ela. Mas para ele nada disto importava, pois estava completa-
mente apaixonado.

modelagem 

Neste caso, utilizamos o livro “Pandolfo Bereba” (2000) projetado em Power-
Point e no momento em que realizávamos a leitura, fazíamos conexões com acon-
tecimentos pessoais, literários e globais. Aqui houve a participação por parte dos 
alunos que ao fazerem suas conexões, as falavam em voz alta.

Leitura independente

Nesta oficina propomos aos alunos a leitura do livro “Valentina” (2007) e soli-
citamos que fizessem a leitura individualmente e realizassem a atividade propos-
ta feita com adesivos de fácil remoção. Primeiramente, separamos o papel pardo 
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em três partes, nelas continham as conexões texto-texto, texto-leitor e texto-mun-
do. Em seguida, entregamos o texto e algumas folhas do adesivo para cada aluno. 
Conforme liam e faziam suas conexões, escreviam determinada frase ou palavra-
-chave do texto, bem como a conexão feita, no adesivo. Neste momento, foi enfa-
tizada a importância de fazerem apenas a quantidade e o tipo de conexão que 
conseguissem. Por fim, pedimos que, conforme fossem fazendo as conexões, le-
vantassem e as colassem no papel pardo na parte condizente à conexão feita.

Durante a realização da atividade atuamos como mediadoras auxiliando os 
alunos nas possíveis dúvidas. 

Avaliação

Ao compartilhar a atividade de conexão e questionar sobre as conexões feitas, 
os alunos manifestaram maior interesse pelas conexões texto-texto e texto leitor 
e revelaram ter maiores dificuldades na conexão texto-mundo por se assemelhar 
em alguns aspectos com a conexão texto-leitor.

Análise

Levando em consideração as duas salas de quinto ano, participaram desta 
oficina 53 alunos. Vejamos no gráfico a seguir o percentual de cada tipo de cone-
xão feita por eles.

Através do gráfico, assim como as dúvidas que surgiram durante as oficinas, é 
possível perceber a dificuldade que os alunos tiveram em relacionar a leitura 
com acontecimentos globais. O impasse pode estar relacionado à confusão que 
os discentes fazem para diferenciar experiências pessoais de experiências glo-
bais. Percebe-se ainda, que a conexão que apareceu com mais frequência foi a 
texto-leitor. 
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Ademais, percebemos, principalmente durante o período de avaliação da ati-
vidade, que em grande parte das conexões estabelecidas, os alunos ficaram pre-
sos a palavra em si e não conseguiram utilizá-la para ampliação do significado do 
texto. Quanto a isso, é importante que o professor seja cauteloso e, ao moldar a 
estratégia em foco, o faça apropriadamente para que o aprendiz não faça cone-
xões breves e descontextualizadas (GIROTTO; SOUZA, 2010).

Visualização

Os livros utilizados para oficina de visualização foram “Ida e Volta” Juarez Ma-
chado (2001) e “O Sofá Estampado” Lygia Bojunga (2004). A seguir.

Apresentação das narrativas

1) Ida e Volta

A história “Ida e volta” (2001) é um livro de imagens em que o autor não apre-
senta o personagem, apenas passos e sua trajetória durante o enredo. Deste 
modo, dá dicas de como ele pode ser, através das características do ambiente e 
dos recursos visuais oferecidos pelo texto, que permite ao leitor criar narrativas 
abertas a várias interpretações.

O livro é caracterizado por ilustrações, e estas assumem a função de constru-
ção textual. A narrativa apresenta indagações para que a criança decifre como é 
o personagem.

2) O Sofá estampado

O trecho eleito para ser trabalhado com os alunos participantes da pesquisa, 
trata-se do início da narrativa. Este é descritivo e possibilita aos leitores praticar 
a estratégia de visualização. Por esse motivo, trazemos a seguir, o fragmento na 
íntegra.

É pequeno, tem só dois lugares. E fica perto da janela. Pro sol não desbotar o es-
tampado, a Dona-de-casa fez uma cortina branca, fininha e toda franzida; no fim de 
atravessar tanto pano, a luz entra cansada na sala, clareando tudo de leve.

É só passar pelo sofá que a Dona-de-casa começa: ajeita um almofadão, estica a 
porta do tapete, arruma a cortina na janela, anda pra trás pra ver o efeito, e ai suspi-
ra contente ‘é uma graça!’
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E é. O sofá estampado é uma graça. Gorducho. Braço redondo. Fazenda bem es-
ticada. Mais para baixo que para o alto. Mas o melhor de tudo – Longe, nem se discu-
te – é o estampado que ele tem: amarelo bem clarinho, todo salpicado de flor; ora é 
violeta, ora é margarida e lá uma vez ou outra também tem o monsenhor.

O resto todo da casa foi arrumado para combinar com o sofá; poltrona verde-
-musgo, tapete marrom, espelho redondo para botar na parede branca um pouco de 
estampado, e mais isso e mais aquilo, e mais a Dalva também. Porque o sofá estam-
pado não é só ele e pronto: é ele e a Dalva.

De vez em quando a Dalva levanta o pescoço querendo se ver no espelho; ela sabe 
que é tão bonita, ainda mais sentada no sofá estampado. Mas é só muito de vez em 
quando: o resto do tempo ela vê televisão. Colorida. 24 polegadas. Do lado, uma jarra 
com flor.

Na parede também tem um quadro que a Dalva nunca lembra de olhar; e um  
relógio que bate gostoso mas que bate gostoso mas que ela não lembra de escutar.  
Lá pelas tantas chega o namorado de Dalva, o Victor. Vai direto pro outro almofadão 
do sofá.

– Oi
– Oi
E ai, passam um tempão sem se falar.
A dona-de-casa às vezes espia da porta pra ver se os dois estão vendo tevê.
Estão. Ela vai embora. Mas não estão. Quer dizer, a Dalva está o Victor, não: ele 

não tira o olho de Dalva, mas ela nem repara: está com o olho grudado na televisão.
O Victor é um tatu e a Dalva é uma gata angorá. (BOJUNGA, 2004, p. 8-10)

modelagem

Para a modelagem de visualização utilizamos o livro de imagens “Ida e volta” 
(2001) do autor Juarez Machado. Nesta oficina de leitura apresentamos as ilus-
trações através do recurso de PowerPoint, pedindo aos alunos que observassem 
atentamente a história e suas imagens. Após a apresentação, fizemos uma roda 
de conversa e solicitamos a dois alunos que contassem a história a partir de suas 
percepções e observações. Apresentamos abaixo alguns trechos da história e as 
observações dos alunos.
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1º Aluno: “É um homem pelo tamanho do pé, e 
pelas marcas de sapato”.
2º Aluno: “É um super-herói por causa da 
fantasia de super-homem”.

1º Aluno: “Ele está 
dançando tango”.
2º Aluno: “Ele está 
dançando uma música 
clássica.

1º Aluno: “Ele pegou um 
chapéu”.
2º Aluno: “Ele pegou um 
guarda chuva”.

1º Aluno: “O homem 
saiu, pegou uma maçã 
– por que está faltando 
uma maçã no pé e ele foi 
andando”.
2º Aluno: “O super-he-
rói saiu pra fora e estava 
frio e ventando, pois tem 
folhas caindo da árvore 
por conta do vento”.



EStrAtégIAS DE LEItUrA E BIBLIOtECA ESCOLAr | 371

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

1º Aluno: “Ele passou na 
banca e comprou uma 
flor”.
2º Aluno: “Ele passou na 
venda e pegou um vaso 
de flor”.

1º Aluno: “Ele entregou 
a flor para a sua mãe”.
2º Aluno: “Ele entregou 
o vaso de flor para uma 
senhora”.

1º Aluno: “Ele achou 
uma bola e começou a 
brincar com ela, e sem 
querer acertou o vidro 
de uma casa e saiu 
correndo”. 
2º Aluno: “Ele começou 
a jogar bola e sem querer 
quebrou uma janela”.
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1º Aluno: “Aí pegou  
uma bicicleta e saiu  
pedalando de pressa”.
2º Aluno: “Ele entrou 
em uma bicicletaria e 
comprou uma bicicleta  
e saiu”.

1º Aluno: “Aí desceu 
uma descida e perdendo 
o equilíbrio”.
2º Aluno: “Desceu uma 
descida e perdeu o 
controle”.

1º Aluno: “Caiu em 
umas latas de tinta, se 
sujou todo e saiu”.
2º Aluno: “Bateu em 
umas latas de tintas e 
caiu, tirou os sapatos 
sujos de tinta e saiu”.
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Análise

Como podemos observar, os comentários relatados pelos alunos tiveram des-
fechos diferentes, afinal cada um contou de acordo com seus conhecimentos pré-
vios e suas observações. Cada um focou em um aspecto diferente. Isso se justifica 
porque, ao visualizar, além de levar em conta aspectos relevantes do texto, os 
leitores lançam mão dos seus conhecimentos prévios (GIROTTO; SOUZA, 2010). 
Noutras palavras, cada um tem um repertório, uma vivência, por isso os desfe-
chos diferentes. 

Prática guiada

No presente artigo, optamos por relatar a experiência da prática guiada. O 
texto escolhido para trabalhar com esta estratégia foi o capítulo 1 do livro “O sofá 
estampado” (2004).

Primeiramente foi feita a leitura da narrativa. Neste momento, pedimos para 
que as crianças prestassem atenção, pois ao término fariam uma atividade. Então, 
separamos os alunos em grupos e entregamos a eles uma folha de papel A3 onde 
tiveram que ilustrar o ambiente relatado através da descrição que o autor apre-
sentava. Para o melhor desenvolvimento da atividade lemos a história duas vezes. 

Ao término, um integrante de cada grupo se dirigiu a frente da sala para apre-
sentar sua ilustração. Aqui os próprios alunos obsevaram e compararam os seus 
desenhos com os dos colegas, demonstrando interesse em realizar tal exercício e 
compartilhar com os amigos o trabalho realizado. 

Avaliação

O objetivo da proposta era que os alunos utilizassem seus conhecimentos 
prévios e características importantes do texto a fim de criar suas próprias ima-
gens mentais. Portanto sugerimos aos alunos que desenhassem montando o ce-
nário de acordo com as características descritas.

Percebemos que na aplicação da estratégia de visualização os alunos tiveram 
um bom rendimento, demonstrando participação efetiva e entusiasmo na reali-
zação da atividade. 

Análise

Ao todo participaram da oficina 55 alunos, que foram divididos em dois grupos 
“Grupo A” e “Grupo B”. O “Grupo A” continha 25 alunos (primeira sala) e o “Gru- 
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po B” 30 alunos (segunda sala). Vejamos abaixo o quadro comparativo dos itens 
retratados pelas crianças após a leitura do trecho de “O sofá estampado” (2004).

Ao analisar o gráfico, percebe-se que a maior quantidade de itens retratados 
pelos grupos foi de treze, e o menor, seis. Nos desenhos, notou-se que os objetos 
mais ausentes foram: o controle remoto, o “almofadão”, poltrona, espelho e os 
personagens Dalva e o Vitor. E os mais presentes foram: sofá, estante, televisor, 
janela e vaso de flor.

Notou-se também que as crianças utilizaram seus conhecimentos prévios na 
organização do espaço, provavelmente usando como referência um conceito ela-
borado de acordo com ambiente em que o aluno vive, assim como afirma Girotto 
e Souza (2010, p. 97), os alunos “fazem conexões entre as ideias do texto e do 
mundo com suas próprias experiências”. Temos como exemplo a maneira em que 
os móveis foram retratados nas ilustrações: mesa de centro ao lado do sofá, mar-
ca de televisor, entre outros. E a ausência de alguns objetos que não são comuns 
em uma sala, tal como o espelho. 
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Sumarização

No presente artigo, vamos relatar a modelagem e a atividade de prática guiada.  

modelagem

Para a realização da aula introdutória, assim como em todas as outras ofici-
nas, primeiramente foi explicada a estratégia a ser trabalhada. A partir daí foi 
feita a leitura da notícia “Racionamento de água já afeta 142 Municípios e 11 Es-
tados”, do jornal online “Folha de S. Paulo”; com o auxílio do Power point. Logo 
após, foi apresentada e lida a sumarização do texto que já estava grifado com 
destaque para as ideias principais feitas por nós. Sugerimos trabalhar na sumari-
zação com textos não ficcionais, pois, de acordo com Girotto e Souza (2010), faci-
lita às crianças na compreensão do texto e no exercício de sumarização.

Leitura independente

Para a atividade independente, utilizamos novamente um texto informativo 
que tinha como título “Mutirão Solidário”, retirado do jornal “O imparcial” do dia 
26 de outubro de 2014. A notícia foi impressa e entregue para os alunos para que 
lessem e grifassem as partes principais do texto, efetuando assim a sumarização.

Avaliação e análise

Durante esta atividade, percebemos que houve dificuldade por parte dos alu-
nos na aplicação da estratégia.

Detectamos ainda, que os alunos apresentaram dificuldades ao separar o es-
sencial do detalhe, pois, na análise da sumarização, apareceram vários textos em 
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que o mesmo estava quase todo grifado e outros em que continha apenas frases 
fragmentadas. Mas, segundo Girotto e Souza (2010), determinar o que é impor-
tante e o que é relevante em um texto autêntico pode não ser tão simples. Mesmo 
porque ainda, Harvey e Goudvis (2008 apud SOUZA; GIROTTO, 2010, p. 93) “pon-
tuam que aquilo que determinamos ser importante em um texto depende do nos-
so propósito e lê-lo”. Isso se confirmou ao examinar as atividades, pois no total de 
55 alunos, 31% conseguiram realizá-la de maneira satisfatória e 69% apresenta-
ram maiores dificuldades. Assim como representa o gráfico a seguir.

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

Ao desenvolver o trabalho, concluímos que as atividades realizadas contribuí-
ram para a ampliação do repertório literário dos alunos e através da utilização 
das estratégias notamos que no decorrer do ano os textos passaram a ser com-
preendidos de maneira mais significativa.

A metodologia utilizada nas oficinas motivou a participação dos alunos no ato 
da leitura. Percebemos que, embora todos tenham participado, o desempenho foi 
diferente. Isso pôde ser percebido na análise individual, pois apesar de a grande 
maioria ter demonstrado compreender as estratégias de leitura, alguns apresen-
taram dificuldades ao aplicá-las em situações de leituras. Acreditamos que isso se 
deu pela falta de prática dos alunos em realizar tal ação, visto que, o trabalho com 
as estratégias deve ser feito até que se torne uma ação recorrente e consciente. 

Contudo, o ensino das estratégias é uma forma de proporcionar ao leitor em 
formação, meios que o ajudarão a compreender melhor o que lê, tornando-o cada 
vez mais apto a uma leitura rica em significados e contextos, modificando sua 
maneira de leitura e compreensão, tornando-o assim um leitor autônomo capaz 
de atribuir sentido ao que lê. Deste modo, concluímos que os objetivos deste pro-
jeto foram alcançados, pois, ao incentivar a leitura através das oficinas, promo-
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vemos aos discentes experiências significativas de leitura por meio do contato 
com os livros.

REFERÊNCiAS

AFFLERBACH, P.; PEARSON, D.; PARIS, S. Clarifying differences between reading skills 
and reading strategies. The Reading Teacher, v. 61, n. 5, p. 364-73, 2008. 

ARENA, D. B. A literatura infantil como produção cultural e como instrumento de inicia-
ção da criança no mundo da cultura e da escrita. In: SOUZA, R. J. de et al. Ler e compreen-
der: estratégias de leitura. Campinas: Mercado das Letras, 2010. p. 13-44.

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. 6. ed. São Paulo: WMF Mar-
tins Fontes, 2011.

BOJUNGA, L. O sofá estampado. Rio de Janeiro: Bojunga, 2004. 

FURNARI, E. Pandolfo Bereba. Ilustrações de Eva Furnari. São Paulo: Moderna, 2003.

GIROTTO, C. G. G. S.; SOUZA, R. J. Estratégias de leitura: para ensinar alunos a compreen-
der o que leem. In. SOUZA, R. J. et al. (Org.). Ler e compreender: estratégias de leitura. 
Campinas: Mercado de Letras, 2010.

JÚNIOR, O. F. A; BORTOLINI, S. Bibliotecário: um essencial mediador de leitura. In: SOU-
ZA R. J. (Org.). Biblioteca escolar e práticas educativas: o mediador em formação. Campi-
nas: Mercado de Letras, 2009. p. 205-18.

MACHADO, J. Ida e volta. Rio de Janeiro: Agir, 2001.

RACIONAMENTO de água já afeta 142 municípios no país. Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 
fev. 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1412768- 
racionamento-de-agua-ja-afeta-142-municipios-no-pais.shtml> Acesso em: 30 out. 2014.

REVOREDO, M. Mediadores de leitura: a participação da família na formação de leito- 
res – um estudo de caso em Presidente Prudente/SP. Presidente Prudente, 2010. Disser-
tação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Ciência e Tecnologia, Universidade Esta-
dual de São Paulo. 

SANTOS, A. M. M. da C.; SOUZA, R. J. de. As estratégias de compreensão leitora. In: ______. 
Andersen e as estratégias de leitura. Campinas: Mercado de Letras, 2011. p. 29-40.

SILVA, O. Campanha Natal Sem Fome realiza mutirão para arrecadar alimentos. Impar-
cial, Presidente Prudente, 26 out. 2014. p. 2b.

SOARES, M. A escolarização do livro infantil e juvenil. In: EVANGELISTA A. A. M. et al.  
A escolarização da leitura literária. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1412768-racionamento-de-agua-ja-afeta-142-municipios-no-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1412768-racionamento-de-agua-ja-afeta-142-municipios-no-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1412768-racionamento-de-agua-ja-afeta-142-municipios-no-pais.shtml


378 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

SOUZA, S. F. Estratégias de leitura para a formação da criança leitora. Presidente Pruden-
te, 2009. 144f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gia, Universidade Estadual Paulista.

VASSALO, M. Valentina. Ilustrações de Suppa. São Paulo: Global, 2007.



| 379

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

23
CONSumO COmO TEmA TRANSVERSAL: muDAR PRáTiCAS 
EDuCATiVAS, muDAR AÇÕES E muDAR O muNDO

Silvia Aparecida Guarnieri Ortigoza
Instituto de Biociências/Unesp/rio Claro

Resumo: Este artigo traz uma análise dos resultados do Projeto de Núcleo de Ensino “Consu-
mo como tema transversal do ensino fundamental: subsídios a reflexão sobre as questões 
socioambientais da atualidade”, desenvolvido nos anos de 2013 e 2014, no Departamento de 
Geografia, IGCE/Unesp, câmpus de Rio Claro, promovido e financiado pela Prograd – Pró-
-Reitoria de Graduação – da Unesp. O referido projeto se propôs a trabalhar com o tema 
transversal “consumo” e, seus resultados, reafirmaram a importância da interdisciplinarida-
de e, portanto, a necessidade de se construir uma reintegração entre as disciplinas. Neste 
sentido, o grande desafio consistiu em realizar um planejamento participativo construído 
por todos os professores envolvidos, da Escola parceira e da Unesp. Ao abordar o tema con-
sumo, além de atender algumas diretrizes dos Parâmetros Curriculares do Ensino Funda-
mental, significou criar possibilidades de mudanças comportamentais entre os alunos, pois 
adquiriram conhecimentos da complexa realidade socioambiental do consumo, compreen-
dendo assim, suas ações cotidianas. Desse modo, acredita-se que inserir o consumo como 
tema transversal nas práticas educativas pode representar uma grande possibilidade de 
transformações sociais.

Palavras-chave: Consumo; consumismo; consumo consciente; temas transversais; ações 
educacionais.

iNTRODuÇÃO

O futuro da humanidade dependerá da mudança comportamental do consu-
midor, esta é uma afirmação que vem ganhando força nos estudos ambientais na 
atualidade. Isso porque são muitos e graves os problemas socioambientais ad-
vindos das relações consumistas, desse modo, torna-se muito importante deba-
ter o tema nos ambientes de trabalho e, principalmente, nas escolas. 

É preciso colocar o consumo na pauta das discussões desde os primeiros anos 
do ensino fundamental, isso porque ser cidadão hoje significa compreender as 
responsabilidades políticas, sociais e ambientais.
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Do ponto de vista do processo histórico que acabou levando ao aumento sig-
nificativo do consumo, alguns autores merecem destaque pelas suas contribui-
ções teóricas, neste texto, usamos como referência, Baudrillard (1972), Debord 
(1997), Canclini (1995), Lipovetsky (2007), Lefebvre (1991, 2001). 

Em 1972, Baudrillard, destaca que o consumo é uma categoria de análise que 
vem se transformando por meio de um sistema integrado de manipulação de 
signos, com isso acaba alterando os comportamentos de muitas pessoas. Já De-
bord (1997, p. 30), nos traz a ideia de entendermos a nossa sociedade, como uma 
sociedade do espetáculo, e, neste sentido, coloca que: “O espetáculo é o momento 
em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social. Não apenas a relação com 
a mercadoria é visível, mas não se consegue ver nada além dela: o mundo que se vê 
é o seu mundo”.

Canclini (1995) contribui com a reflexão do impacto da globalização sobre as 
mudanças nas relações entre cidadania e consumo, apresentando inúmeras alte-
rações culturais decorrentes das mensagens audiovisuais, que têm códigos inter-
nacionais de elaboração simbólica. O referido autor relativiza o papel da homoge-
neização dos hábitos de consumo em nível global, pois acredita em um consumidor 
capaz de reascender as identidades regionais, destaca ainda que, o próprio mer-
cado é um espaço de interações socioculturais bastante complexas e, portanto, 
heterogêneo.

Ainda destacando o pensamento destes autores, colocamos em evidência as 
ideias de Lipovetsky (2007, p. 109) que nos diz: “Vive-se uma era em que todas as 
esferas da vida social e individual se encontram, de uma forma ou de outra, reor-
ganizadas segundo os princípios da ordem consumista”.

Lefebvre, em sua vasta obra sempre teve como foco essencial a critica a socie-
dade de consumo. Em 1991, o autor destaca as atitudes consumistas, demons-
trando de forma aprofundada como elas invadiram todas as esferas de nosso co-
tidiano (LEFEBVRE, 1991).

No trecho que segue, Lefebvre (2001) coloca em evidencia o papel desempe-
nhado pelos signos e imagens, os quais acabam favorecendo a realização das pes-
soas via consumo.

Na ideologia do consumo e no consumo “real” (entre aspas), o consumo de signos 
desempenha um papel cada vez maior. Este consumo não suprime o consumo de 
espetáculos “puros”, sem atividade, sem participação, sem obra nem produto. [...] 
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Torna-se assim a própria ideologia desta sociedade, cada “objeto”, cada “bem” se des-
dobra numa realidade e numa imagem, fazendo esta parte essencial do consumo. 
Consome-se tantos signos quanto objetos: signos da felicidade, da satisfação, do po-
der, da riqueza, da ciência, da técnica, etc. [...]. (LEFEBVRE, 2001, p. 63-64)

Tendo como base muito dessas premissas colocadas pelos autores citados, 
este projeto teve como pretensão contribuir no sentido de criar ações educacio-
nais que promovessem o debate das principais contradições da sociedade de con-
sumo e a problemática do consumismo, reconhecendo as enormes dificuldades de 
elaborar uma mudança comportamental desta sociedade, a curto e médio prazo. 

Assim, buscar caminhos e soluções para abordar de forma crítica essa proble-
mática em sala de aula foi a principal meta das atividades propostas durante os 
dois anos de desenvolvimento do projeto.

O consumo exacerbado tem provocado enormes destruições no patrimônio 
cultural, ambiental e nas reservas naturais do planeta. Além disso, é preciso levar 
em conta também que milhões de pessoas vivem em situações precárias devido 
à pobreza extrema e, muitas delas se encontram em ambientes insalubres. Ob-
servamos assim que a injustiça social atrelada à questão ambiental vem tornan-
do o mundo muito mais complexo. É preciso que as pessoas tenham qualidade de 
vida e qualidade ambiental: mas como isso será possível com as grandes desi-
gualdades socioespaciais que verificamos na atualidade?

O que se verifica é que enquanto milhões de pessoas estão privadas de qual-
quer perspectiva de satisfazer suas necessidades básicas, tais como alimentação, 
saúde, moradia, transportes públicos, abastecimento de água, esgotamento sa-
nitário, coleta e destinação final dos resíduos sólidos; outras estão consumindo 
em demasia, abusando dos materiais descartáveis e gerando enormes impactos 
ambientais. 

As grandes empresas comerciais sempre buscam as melhores oportunidades de 
realização da mercadoria e, ao criarem um círculo vicioso de consumo, acabam ge-
rando grandes impactos socioambientais. Entre eles podemos destacar: o satura-
mento das vias públicas de circulação nas cidades; a poluição da água e do solo;  
a poluição do ar pelo excesso de deslocamento, principalmente de veículos indivi-
duais; o uso indiscriminado dos recursos naturais; o excesso de resíduos gerados, 
entre outros (ORTIGOZA, 2009, p. 234).
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Diante deste contexto, o consumo deve ser compreendido como a dimensão 
social da questão ambiental. 

Abordar essa problemática do consumo na sociedade atual requer compreen-
der que o sistema capitalista de produção desenvolveu, sob seus moldes, uma 
racionalização que fez com que as pessoas fossem conquistadas e muitas barrei-
ras culturais destruídas para que o consumo aumentasse. Sobre estas questões 
Lipovetsky (2007, p. 111) acrescenta:

Todas as inibições, todas as barreiras ‘arcaicas’ foram eliminadas; nada resta 
para além da legitimidade consumista, das incitações aos prazeres imediatos, dos 
hinos à felicidade e à conservação do próprio indivíduo. Conclui-se o primeiro gran-
de ciclo da racionalização e de modernização do consumo: nada resta a abolir, o pú-
blico está já formado, educado, adaptado ao consumo ilimitado. A era do hiperconsu-
mo começa quando as antigas resistências culturais caem, quando as culturas locais 
deixam de constituir limites ao gosto pela novidade. 

O modelo de acumulação de capital vigente no Brasil, e em outros países do 
mundo, está centrado no lucro e tem como fio condutor um crescimento econô-
mico a todo custo. Claro que, para que haja crescimento econômico a expansão 
do consumo é de fundamental importância. Temos então, o setor industrial im-
pulsionando a reprodução das mercadorias e, atrelado a ele, novas estratégias 
comerciais vão surgindo, contribuindo para este projeto desenvolvimento eco-
nômico se efetive. 

Este tipo de desenvolvimento valoriza o econômico em detrimento do social e do 
ambiental. Exemplos deste peso do econômico na busca pelo desenvolvimento é a 
expulsão da população do meio rural, o intenso processo de urbanização, a dissemi-
nação da pobreza e os decorrentes e graves problemas da degradação ambiental. 
Esta voracidade do “ter” impera numa cadeia produtiva sem limites, este tipo de 
comportamento invade praticamente todos os países do mundo e está baseado num 
modelo de desenvolvimento que subordina o bem-estar social, a seu próprio interes-
se. Neste contexto, duas principais realidades contraditórias são criadas: a concen-
tração da riqueza e disseminação da pobreza. (ORTIGOZA, 2009, p. 157-158)

Trabalhar com o consumo como tema transversal no ensino fundamental sig-
nifica considerar que as mudanças nos hábitos de consumo são frequentes e ine-
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vitáveis. E, neste contexto, também podemos ter um entendimento otimista des-
se processo e que considere a possibilidade de mudanças positivas. 

Há muitas pesquisas que demonstram que estão em curso mudanças positi-
vas no comportamento dos consumidores, as quais têm feito surgir, com bastante 
força, a possibilidade do consumo consciente. E são nas crianças e jovens que 
encontramos maior adesão ao consumo consciente, e, justamente eles, serão as 
gerações futuras que terão que resolver os graves problemas dos impactos do 
consumismo.

Esta conscientização sobre os impactos do consumismo não significa que 
deixarão de existir a compra de supérfluos, mas o que se vislumbra como uma 
esperança é a ocorrência de que novos parâmetros de escolha estão emergindo 
por parte de alguns consumidores. (ORTIGOZA, 2009) Refletir sobre estas ques-
tões, juntamente com os professores e alunos do ensino fundamental, pode pro-
vocar uma aceleração das mudanças comportamentais positivas, pois as pessoas 
precisam compreender o problema em sua essência – afinal só se defende o que 
se conhece. 

Neste artigo vamos expor e analisar as atividades desenvolvidas com os alu-
nos de escolas públicas, nos anos de 2013 e 2014 que procuraram demonstrar 
toda a complexa realidade socioambiental do consumo fazendo com que os mes-
mos pudessem avaliar de forma mais crítica suas ações cotidianas.

A POTENCiALiDADE DO CONSumO COmO TEmA TRANSVERSAL 

NO ENSiNO FuNDAmENTAL 

Trabalhar com os temas transversais no ensino fundamental é um dos objeti-
vos amplamente valorizados tanto pelos professores como pelas Escolas, além de 
constar ainda nas premissas dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais a seguinte colocação so-
bre os temas transversais:

Nas várias áreas do currículo escolar existem, implícita ou explicitamente, ensi-
namentos a respeito dos temas transversais, isto é, todas educam em relação a ques-
tões sociais por meio de suas concepções e dos valores que veiculam nos conteúdos, 
no que elegem como critério de avaliação, na metodologia de trabalho que adotam, 
nas situações didáticas que propõem aos alunos. Por outro lado, sua complexidade 
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faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja suficiente para explicá-los; ao 
contrário, a problemática dos temas transversais atravessa os diferentes campos do 
conhecimento. (BRASIL, 1998, p. 26)

Essas premissas guiaram as práticas educativas desenvolvidas durante o de-
senvolvimento desse projeto de Núcleo de Ensino. E durante a sua realização, 
não tivemos a pretensão de, por meio do tema transversal “consumo”, criar uma 
nova área curricular, pelo contrário, pois é, justamente, a flexibilidade nos conte-
údos que se pretendia alcançar com a abordagem do referido tema. O consumo é 
um tema que está contido em nosso cotidiano, e apresenta um dinamismo e uma 
transformação constante e, portanto, necessita que tenhamos agilidade e facili-
dade em alterar seu enfoque, sempre procurando atrelá-lo a temas sociais mais 
amplos e contemporâneos.

Durante esta experiência, os objetivos e conteúdos relacionados aos temas 
transversais foram sendo inseridos em diferentes momentos e contextos das dife-
rentes disciplinas e, portanto, trabalhados em cada uma delas de diferentes mo-
dos. Procurou-se não contemplar uma perspectiva disciplinar rígida, fazendo com 
que a interdisciplinaridade e a transversalidade integrassem-se, para conseguir 
abordar o consumo com tema transversal da forma mais adequada possível, ou 
seja, tendo o consumo como um eixo unificador, em torno do qual as disciplinas se 
adaptavam. Na prática, as diferentes disciplinas acabaram se voltando para o tema 
consumo, dando-lhe centralidade e estruturando os seus próprios conteúdos.

A partir de vários debates entre profissionais da área da educação os Parâme-
tros Curriculares Nacionais acaba reafirmando a importância de integrar diver-
sos temas no currículo por meio do que se chama de transversalidade, com o in-
tuito de que esses temas “integrem as áreas convencionais de forma a estarem 
presentes em todas elas, relacionando-as às questões da atualidade e que sejam 
orientadores também do convívio escolar” (BRASIL, 1998, p. 27).

Durante o desenvolvimento do projeto buscou-se construir uma reflexão en-
tre os professores e alunos acerca dos problemas socioambientais gerados pelo 
consumo exacerbado, buscando uma alternativa: o consumo consciente. Este 
tipo de consumo é capaz de valorizar a qualidade ambiental e de vida e, também, 
a ética. A reflexão sobre a minimização do consumismo não significou um dire-
cionamento ou uma definição do que, e como, as pessoas devem consumir, e mui-
to menos caracterizar o que é ou não supérfluo. O caminho foi criar juntos de 



CONSUMO COMO tEMA trANSVErSAL | 385

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

forma reflexiva novos caminhos e novos parâmetros mais conscientes de escolha 
por parte dos consumidores.

Ao trilhar esses novos caminhos, acabamos levando os professores a “mobili-
zar tais conteúdos em torno de temáticas escolhidas, de forma que as diversas 
áreas não representem continentes isolados, mas digam respeito aos diversos 
aspectos que compõem o exercício da cidadania” (BRASIL, 1998, p. 28).

Os procedimentos metodológicos consistiram em elaborar e aplicar de forma 
participativa entre os docentes da Escola e os da Unesp, juntamente com os bol-
sistas do Curso de Licenciatura em Geografia, algumas atividades para os alunos, 
ressalta-se que foram estabelecidos enfoques diferenciados, pois foram diferen-
tes disciplinas e, portanto, houve necessidade das devidas integrações do tema 
consumo aos diferentes conteúdos. Dessa forma, os conteúdos curriculares obri-
gatórios foram respeitados.

As etapas desta ação educativa tiveram início com uma reflexão crítica prévia 
a partir de textos sobre a sociedade de consumo atual, com o objetivo de com-
preender de que forma estamos inseridos no mundo da mercadoria. Também foi 
trabalhado com o ensaio fotográfico de James Mollison “Onde as crianças dor-
mem”, a partir do qual foi possível perceber as desigualdades presentes no mun-
do, abordando a dinâmica do consumo em diferentes países e sociedades. Ainda 
foi introduzida uma discussão em sala de aula sobre o documentário “A História 
das Coisas” de Annie Leonard, que destaca, sobretudo, o funcionamento do ca-
pitalismo e os processos porque passam as mercadorias, desde a produção até  
o consumo. 

A partir desta introdução sobre a problemática do consumo, todos os conteú-
dos regulares das disciplinas foram adaptados para serem integrados ao tema 
transversal. Dessa maneira, buscou-se que os alunos chegassem ao final do ano 
tendo refletido sobre algumas questões e, assim, a organização das atividades 
foram planejadas tendo como meta as abordagens dos seguintes eixos temáticos: 

• A identidade do aluno enquanto consumista: o objetivo das atividades era 
fazer com que os alunos se reconheçam como consumista. 

• O funcionamento da dinâmica da produção das mercadorias no capitalis-
mo: que buscou levar os alunos a compreenderem de que forma eles são 
“seduzidos” a consumir e que assim, se tornam vulneráveis diante dos 
símbolos e signos criados pelas empresas. 
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• Impactos do Consumo – A partir das atividades desenvolvidas os alunos 
poderiam tomar consciência dos impactos que o consumo causa no meio 
ambiente e na organização social.

• Síntese – Nesta última fase das atividades os alunos realizaram uma ati-
vidade prática-reflexiva abarcando todos os conteúdos anteriormente 
abordados. 

As atividades desenvolvidas mostraram-se aplicáveis em diversas disciplinas 
do ensino fundamental e médio, com as devidas adequações quanto às discipli-
nas e aos conteúdos por elas abordados. Em média utilizou-se para a aplicação 
das atividades de oito a dez aulas de acordo com a disciplina e o conteúdo abor-
dado. Ressalta-se que se trata de uma abordagem transversal e, portanto, aberta 
que pode ser adaptada, conforme a necessidade do professor e da disciplina.

Pesquisas e reflexões sobre educação ambiental e transversalidade nos aju-
dam a compreender que, “não se trata de aprender uma quantidade enorme de 
coisas e, sim, ‘pensar de outra maneira’ sobre os problemas que se apresentam 
no cotidiano, estabelecer vínculos e conexões para tornar significativo o proces-
so de aprendizagem” (TRISTÃO, 2004, p. 54).

No contexto deste projeto que estamos apresentando neste artigo, as ativida-
des aplicadas em sala de aula e a reflexão crítica de todos os envolvidos (alunos e 
professores) sobre o consumo na atualidade, nos fez considerar que houve uma 
significativa contribuição para que este tema se apresentasse como um grande 
potencializador no aperfeiçoamento da abordagem transversal e interdisciplinar 
em sala de aula. Acredita-se que isso foi facilmente observado, pois o consumo 
apresenta um significado que está extremamente vinculado ao cotidiano dos alu-
nos o que leva a uma ampla troca de experiências. Essa potencialidade do consu-
mo como tema transversal, ficou muito clara, por meio da observação sistemática 
realizada pelos bolsistas vinculados ao projeto, pois foi possível verificar que o 
aprendizado e a crítica por parte dos alunos foram sendo gradualmente amplia-
dos e aprofundados durante as ações educativas. 

O muNDO DO CONSumO NA PRáTiCA EDuCATiVA: iDENTiDADES,  

SEDuÇÕES E imPACTOS

Um dos principais desafios do projeto foi levar os alunos a tomar consciência 
de sua identidade consumista, ou seja, que ele se reconhecesse como tal, pois 
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muitas vezes, ele se coloca como alheio ao problema ou mero expectador, enfim 
não se enxerga como integrado às relações consumistas.

Dessa forma, o objetivo dessa primeira abordagem do consumo foi fazer com 
que o aluno se reconheça enquanto consumista e que tomasse consciência dos 
impactos que esse comportamento gera em sua vida, afetando a própria sociedade. 

A seguir faremos os relatos das aplicações das ações educativas realizadas:

Primeira Ação Educativa: Consumo e Consumismo

A primeira ação baseou-se na leitura do texto “Eu Etiqueta” de Carlos Drum-
mond de Andrade. A partir dessa leitura foram realizados estudos e atividades de 
acordo com as especificidades de cada disciplina, de modo que, os alunos pudes-
sem compreender como ele é suscetível às marcas e as etiquetas.

Fonte: <http://pensador.uol.com.br/frase/MjAyODM0/>.



388 |

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

NE/2014: MEtodologias dE ENsiNo E a apropriação dE CoNhECiMENto pElos aluNos

Exemplos de Aplicação

Aula de Ciências 6° ano 1

Atividade 1: Após a leitura os alunos relacionaram o texto com o conteúdo dos 
resíduos sólidos que são gerados pelo alto consumismo, a questão do lixo eletrô-
nico, da constante busca de novos produtos e, cada vez mais, mais sofisticados. 
Refletiram ainda sobre como o uso das marcas e das tecnologias que acabam 
ampliando o custo das mercadorias e favorecendo o consumismo baseado nos 
símbolos e signos. 

Aula de Português 6ª serie 1

Após leitura em conjunto do texto a professora passou algumas atividades:

Atividade 1

Foi solicitado que os alunos refletissem sobre o poema.
A seguir deveriam escrever com suas palavras o que quer dizer o poema. Que 

tipo de texto é esse (descritivo, literário, argumentativo). Quais os motivos que 
podem ter levado o autor escreveu este texto. 

Olhando para a sua família o aluno deveria responder: Quem mais consome 
na sua família? Quem gerencia as despesas da família e como isto é organizado?

Ao final ele deveria escrever uma frase do texto que chamou mais sua atenção. 
A partir desta atividade os alunos se colocaram como consumidores discutin-

do em sala algumas marcas que estavam utilizando ou estavam presentes em seu 
cotidiano. Na maioria dos casos os próprios alunos se reconheceram como os que 
mais consumiam em sua casa. Em relação ao orçamento, geralmente, era a mãe 
quem cuidava das contas, mas não compreendiam muito de que forma isto se 
organizava.

Atividade 2

(Foi realizada na sala de informática)
Foi organizada uma Pesquisa que os alunos deveriam escolher uma marca de 

roupa, tênis ou qualquer outro produto e pesquisar a sua história. Como ela sur-
giu... etc.

Observou-se que a maior parte dos alunos escolheu produtos do seu cotidia-
no e demonstraram ter amplo conhecimento de diversas marcas.
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Atividade 3
(Foi realizada na sala de informática)
Foi organizada outra Pesquisa, que os alunos deveriam responder: Quem é 

Carlos Drummond de Andrade?
A partir dessa atividade os alunos compreenderam um pouco mais sobre a 

vida do autor.
Diante dessas atividades, principalmente as realizadas na sala de informática 

a professora destacou que os alunos tiveram comportamentos surpreendentes, 
uma vez que, muitas vezes, em sala de aula eles possuem comportamento inade-
quado, ligados a indisciplina. Mas, durante essas atividades os alunos demons-
traram-se muito interessados e respeitaram o ambiente escolar e se dedicaram 
as atividades. A diversificação das atividades foi um ponto positivo, pois prendeu 
a atenção do aluno, o que fez com que os resultados fossem estimulantes para a 
professora.

Aula de Português 7ª série 3

Atividade 1
Em um primeiro momento a professora utilizou-se das atividades propostas 

no próprio Caderno do aluno, vinculando o texto “Eu Etiqueta” com outro texto 
“Jovens máquinas do Consumo” do próprio caderno.

Antes da leitura do texto a professora abordou várias questões:
Quais as diferenças entre consumo e consumismo?
Como poderiam inserir esses dois conceitos em seu cotidiano?
Em geral os alunos responderam que consumo e consumismos era a mesma 

coisa. Após a leitura dos textos eles conseguiram diferenciar os dois conceitos. 
Quando inseriram os dois conceitos no contexto de seu cotidiano eles demons-
traram ter compreendido a diferença colocando o Consumo como algo neces-
sário a sobrevivência, já o Consumismo para os alunos seria o consumo de pro-
dutos fúteis, desnecessários, os quais o indivíduo compra por influência da 
propaganda para se inserir na sociedade. Muitos consideraram o consumismo, 
um hábito inadequado, chegando a classifica-lo como doença. Por outro lado, 
todos se consideraram, de alguma forma, consumistas e, na maior parte dos ca-
sos, reconheceram que o consumismo acaba sendo freado pelos pais ou por falta 
de dinheiro.
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Atividade 2

Foi aprofundada um pouco mais a leitura do texto “Eu Etiqueta”:
Solicitando que os alunos refletissem sobre o poema.
Escrevesse com suas palavras as principais ideias trazidas pelo poema.
E respondesse as seguintes questões: Que tipo de texto acabamos de ler? 

(descritivo, literário, argumentativo). Por que você acha que o autor escreveu 
este texto?

Destaque as palavras desconhecidas e consulte no dicionário.
Quem mais consome na sua família? Quem gerencia as despesas da família e 

como isto é organizado?
Ao final o aluno deveria escreva a frase do texto que chamou mais sua atenção. 
Após uma dificuldade inicial para compreender a proposta do texto, os alunos 

se mostraram indignados ao se reconhecerem no poema, destacando as marcas 
que utilizavam, assim, a atividade se mostrou muito importante não só para 
aprofundar conteúdos da língua portuguesa, mas, também, para uma reflexão 
sobre os hábitos de consumo.

Segunda Ação Educativa: A sedução das mercadorias

Durante esta ação o aluno deveria compreender de que forma ele é seduzido 
a consumir e o papel dos símbolos e signos nestas práticas. Assim, tornou-se 
importante a abordagem do complexo processo de produção de mercadorias 
que vai desde a dinâmica da produção, perpassando pelo comércio até chegar a 
concretização do consumo. Foi colocado que as empresas, por meio da propa-
ganda, exercem forte pressão para acelerar a venda de seus produtos e, assim, os 
consumidores vão se tornando vulneráveis a essa força do mundo do consumo.

Essa ação educativa foi subdividida em duas, pois trabalhou-se com propa-
gandas e com Jogo dos logos.

Na primeira experiência foram apresentadas aos alunos algumas propagan-
das, por meio de vídeos e/ou imagens de outdoor ou revistas, construindo uma 
análise das linguagens e imagens contidas na propaganda que fazem com que 
quem a observa sinta-se “seduzido” a consumir o produto em questão.
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Na segunda o Jogo dos Logos foi realizado com material impresso, mas, pode 
também ser utilizado a partir do aplicativo disponível nos celulares dos alunos e, 
também, pode ser usado em sala de informática. O referido Jogo dos Logos está 
disponível em: <http://rachacuca.com.br/trivia/41/logos-e-marcas-i/>. A ideia 
central é criar uma competição entre os alunos para ver quem soma mais pontos, 
é importante determinar um tempo de duração do jogo. Ao final, faz-se a reflexão 
de como as imagens das marcas ficam gravadas em nossas mentes e, mesmo 
quando mostradas parcialmente, somos capazes de reconhecê-las devido ao 
bombardeio diário que sofremos com suas imagens. Assim, os alunos que tive-
ram maior número de acertos são aqueles mais influenciáveis por essas imagens. 
Desse modo, os ganhadores do jogo deixam de ser considerados “os vitoriosos” 
quando se faz a crítica ao mundo do consumo.

Exemplos de Aplicação

Aula de Português 6ª série 1

Atividade 1
Foi realizado o jogo dos logos com o material impresso.
Os alunos se envolveram muito com a atividade, destacando-se um espírito de 

união entre os membros dos grupos e de competitividade. Todos acertaram a 
maioria das marcas e ao final o grupo que “venceu” a disputa acertando um maior 
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número de marcas se sentiu vitorioso em um primeiro momento, mas ao fazer a 
reflexão sobre o assunto e compreender de que forma os publicitários os deixa-
vam vulneráveis a essas marcas, ficaram indignados.

Nesta sala em específico existia um aluno com problema de surdez, este aluno 
durante o jogo levantava a mão com maior rapidez que os demais, assim, foi pos-
sível notar que, os impactos das imagens são ainda maiores para pessoas com 
este tipo de deficiência. 

Atividade 2

Para a atividade das propagandas a professora fez uma adaptação. Utilizou-se 
de diversas revistas solicitando que os alunos procurassem propagandas que jul-
gassem interessantes e criassem uma propaganda de um produto por eles imagi-
nado. Assim, deveriam compreender o funcionamento das propagandas para 
criar sua própria propaganda. As ideias foram muito criativas e indicavam con-
teúdos atrativos de outras propagandas, como a presença de cores, frases que 
indicavam um público alvo.

Aula de Português 7ª série 3

Atividade 1

A atividade do Jogo dos logos foi realizada em sua versão impressa. 
A participação dos alunos foi boa e ao final foi realizada uma reflexão acerca 

da vulnerabilidade das pessoas frente a pressão dos agentes publicitários, houve 
um forte debate entre os grupos que reconheceram que é possível observar pelos 
acertos e erros quais são as marcas com maior impacto, as mais consumidas e as 
menos consumidas. Ao fim desta atividade todos perceberam o quão expostos 
estão a estes símbolos.

Atividade 2

Foram apresentadas em Slides cinco propagandas para os alunos e, aplicadas 
as seguintes fichas de análise:

1. Qual o produto anunciado?

2. Qual o público alvo?

3. Quais elementos do texto (verbal ou não verbal) indicam o tipo de público 
a que o anúncio se dirige?
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4. Que recursos verbais foram utilizados para atrair o público alvo?
5. E quais os recursos não-verbais foram utilizados para atrair o público alvo?
Os alunos souberam identificar as características propostas pela atividade 

nas propagandas compreendendo o seu funcionamento e fazendo a crítica sobre 
as várias estratégias que são usadas para conquistar os consumidores.

Terceira Ação Educativa: Os impactos do Consumo

Esta ação foi desenvolvida com o objetivo de mostrar aos alunos de que forma 
o consumismo impacta o meio-ambiente e a sociedade. Durante esta ação o aluno 
deveria compreender o consumo como a dimensão social da questão ambiental, 
ou seja, precisava refletir sobre o fato de que, para que haja uma mudança pre-
ventiva, real e efetiva, para os impactos ambientais, é na sociedade de consumo 
que devemos agir.

O filme Wall-e e o documentário Super Size Me (A Dieta do Palhaço), foram 
utilizados nesta ação para que os alunos conseguissem discutir os aspectos do 
poder da propaganda e das grandes corporações, a geração de lixo, os impactos 
socioambientais gerados pelo consumo. Cada disciplina seguiu as orientações 
exigidas pelos seus conteúdos.
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Exemplo de Aplicações

Aula de Ciências 6° ano 1

Os alunos assistiram o Filme Wall-e, o qual trouxe uma reflexão sobre o exces-
so de consumo no cotidiano das pessoas e os levou a pensar, com base no caso 
extremo apresentado no filme, de que forma a humanidade estaria caminhando 
para chegar a esses comportamentos absurdos, refletiram também sobre o lixo 
que acumulam diariamente.

Aula de Português 6ª serie 1

Para esta turma foi utilizado o filme Wall-e de forma que os alunos direcio-
nassem a atenção para os aspectos do consumismo e observassem suas reper-
cussões socioambientais. Ao final foi produzida uma resenha do filme indicando 
os pontos que mais chamaram atenção dos alunos. 

Aula de Português 7ª série 3

Por se tratar de uma turma com idade mais avançada, com relação às outras, 
e com interesses distintos, foi selecionado o Filme “A dieta do Palhaço” para a 
turma, a professora decidiu trabalhar também com o filme “Os Delírios de Consu-
mo de Beck Bloom”. Os alunos focaram muito na questão do fast-food devido ao 
recorte temático do primeiro filme e relacionaram os dois filmes com os textos 
lidos sobre o tema. Esses filmes acabaram possibilitando uma boa oportunidade 
de elaborarem uma crítica a sociedade de consumo. Ao final escreveram um rela-
to dos filmes, podendo ser observado que houve um nítido destaque para a ques-
tão da saúde das pessoas.

quarta Ação Educativa: Atividades de Síntese

Nesta última intervenção temática os alunos realizaram uma atividade práti-
ca-reflexiva abarcando todos os conteúdos anteriormente abordados. Alguns 
professores incentivaram um depoimento oral sobre uma reflexão critica do con-
sumo e consumismo na sociedade atual, outros preferiram um texto escrito onde 
os alunos deveriam expressar as ideias centrais que foram abordadas sobre a 
referida temática.

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

As experiências adquiridas durante este projeto de Núcleo de Ensino revelou 
que o consumo como tema transversal do ensino fundamental é completamente 
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apropriado para ser integrado a diversos conteúdos do currículo oficial. Nas es-
colas escolhidas para serem parceiras do Projeto, os professores que colabora-
ram para a elaboração das atividades demonstraram grande interesse pelo tema 
e pela adequação a realidade do ensino nas diferentes fases, mas apontaram a 
necessidade de um tempo extra que seria despendido no decorrer da elaboração 
das atividades, avaliando isso como um ponto negativo, ou seja, novas ideias en-
volvem novas demandas de trabalho.

De forma específica, neste projeto, o consumo contribuiu de forma extrema-
mente positiva para a explicação das contradições socioambientais da realidade 
contemporânea. Isso porque a abordagem da temática não se deu de forma isola-
da, houve um grande esforço por parte dos professores e dos pesquisadores da 
Unesp no sentido de integrar os conhecimentos das diversas disciplinas e, prin-
cipalmente, construir as estratégias didáticas com a participação de todos. 

A cooperação e integração da Universidade com a Escola de Ensino Funda-
mental têm contribuído para a melhoria das práticas de ensino, pois junta-se as 
últimas reflexões teóricas com a noção atualizada da realidade da sala de aula. 

Durante este projeto os professores da escola parceira contribuíram muito 
com suas experiências práticas demonstrando as potencialidades, as deficiências 
e as necessidades de como se deve pensar e agir para alcançar resultados positi-
vos para o referido tema.

Neste projeto o consumo se configurou como uma variável explicativa funda-
mental da sociedade contemporânea. Mas, não houve uma abordagem temática 
isolada, o maior esforço foi no sentido de integrar os conhecimentos das diversas 
disciplinas e, principalmente, construir as ações educativas com a participação 
de todos. Mas, cabe destacar que, foram os professores do Ensino Fundamental 
que revelaram as potencialidades e as necessidades para se pensar e agir com os 
alunos sobre o tema, o que nos fez alcançar os objetivos do projeto.

Enfim, foi necessário que os alunos pensassem juntos com os professores, de 
forma participativa, sobre as formas sustentáveis de continuar sendo consumi-
dor, mas um consumidor-cidadão, e, portanto, com mais responsabilidade, equi-
líbrio e consciência ambiental.

O consumo é uma categoria de análise que vem se transformando por meio de 
um sistema integrado de manipulação de signos e imagens levando a sociedade a 
um hiperconsumo. Neste sentido é que, em seu complexo sistema, o consumo 
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acaba sendo um tema que nos ajuda a refletir sobre os processos socioambien-
tais que se originam a partir de sua dinâmica e da necessidade de se efetivarem 
mudanças nas relações sociais. 

Os problemas ambientais têm como base o processo de produção e reprodu-
ção da vida e do espaço, o qual está centrado nas formas como os homens se re-
lacionam com os homens e a sociedade como um todo se relaciona com a nature-
za. Nesse sentido, é muito difícil encontrar soluções universais para resolver os 
impactos ambientais provocados pelo consumo exacerbado, pois há muitos con-
flitos sociais, culturais, econômicos, políticos envolvidos na transformação de 
uma sociedade que, cada vez mais, se mundializa.

Neste contexto, outro resultado positivo do projeto foi poder observar uma 
maior conscientização/identificação do aluno como sujeito consumidor e, tam-
bém a capacidade de estabelecer uma reflexão crítica sobre a forma com que as 
propagandas e as marcas intervêm no seu modo de pensar e agir. A abordagem 
dos problemas gerados pelos altos padrões de consumo da atualidade também 
levaram os alunos a um repensar sobre o seu papel como consumidor e cidadão, 
despertando formas alternativas ao modo de produção capitalista/consumista, 
valorizando os princípios de solidariedade e sustentabilidade.

Os resultados aqui apresentados não consistem em um modelo didático-pe-
dagógico, pelo contrário, trata-se de um ponto de partida no amplo caminho que 
temos que trilhar como professores, levando problemáticas reais e concretas às 
salas de aula, para que junto com os alunos, possamos repensar as possibili-
dades de se conquistar um mundo mais justo e melhor com qualidade ambiental 
e de vida.
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Resumo: O presente artigo retrata o desenvolvimento de um projeto que teve como objeto 
de estudo a inserção de práticas de yoga em duas escolas de Educação Infantil na cidade de 
Rio Claro, SP. Acreditando que as práticas de yoga podem auxiliar no processo de autoconhe-
cimento de seus praticantes, foram elaborados conteúdos, estratégias e avaliações para as 
intervenções pautadas principalmente em valores, posturas corporais, práticas respiratórias 
e técnicas de concentração e de relaxamento. A natureza da pesquisa é de cunho quali-quan-
titativo. A metodologia utilizada foi de pesquisa-ação. Foram consideradas as possibilidades 
de reflexão, ação e transformação dos participantes e das realidades analisadas, permitindo 
o diálogo entre a teoria e a prática entre os envolvidos. Foram feitos os contatos com as esco-
las, elaborados os conteúdos e estratégias, as intervenções e aplicadas as avaliações. O con-
teúdo e as estratégias propostas foram bem aceitos pela escola, pelos alunos e professores. 
As formas de avaliar os estados emocionais foram revisadas em função das dificuldades 
apresentadas pelas crianças em entenderem o instrumento escolhido. O retorno das crian-
ças, professoras e coordenadoras foi positivo o que reforçou a continuidade do projeto com 
novas propostas. Os bolsistas desenvolveram alto nível de desempenho, motivação e autono-
mia junto ao projeto.

Palavras-chave: Escola; Yoga; autoconhecimento; criança; educação.

iNTRODuÇÃO

A escola é um espaço que permite a formação integral dos indivíduos. Nesse 
sentido, a preocupação deste trabalho está na produção de um conteúdo prático 
que permita desenvolver as potencialidades de autoconhecimento no campo 
emocional de seus alunos, bem como também favorecer aos alunos a capacidade 
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crítica e reflexiva de sua época contribuindo para sua formação. Assim, a escola 
tem um papel muito importante na sociedade não só no aspecto interpessoal 
como também no intrapessoal. Ela pode oferecer intervenções que permitam tri-
lhar novos caminhos colaborando para a formação integral de seus alunos.

 A educação infantil é o começo da escolarização que deve ser acompanha-
da pelo aprendizado das linguagens e de seus significados. Ao pensar em uma 
das formas de linguagem que está intrinsecamente relacionada às aulas de Edu-
cação Física temos a linguagem corporal que expressa o movimento do ser hu-
mano no processo de construção de culturas.

Ao movimentarem-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e pensa-
mentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corpo-
rais. O movimento humano, portanto, é mais do que simples deslocamento do corpo 
no espaço: constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o 
meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio 
de seu teor expressivo. (BRASIL, 1997, p. 15)

 O movimento humano se constitui enquanto cultura corporal que expri-
me um conjunto de símbolos e códigos morais e éticos, os quais movimentam e 
estabelecem as condutas dos seres humanos. Dentro deste cenário a disciplina 
Educação Física, pela incorporação da cultura corporal, promove seu gerencia-
mento em busca da formação dos cidadãos/trabalhadores conscientes e reflexi-
vos para as questões relacionadas à saúde, bem-estar, trabalho e esportes.

 Ao olhar para a escola nos deparamos com um espaço complexo que en-
frenta dificuldades estruturais e morais, as quais influenciam e dificultam a for-
mação de cidadãos ativos e conscientes de seu tempo. Uma das dificuldades apa-
rece na relação professor-aluno, em que vem sendo acompanhada por estresse, 
desmotivação, até mesmo agressividade e doenças psicossomáticas decorrentes 
do mundo globalizado, do trabalho e do consumo como é apresentado num es-
tudo de Varjão (2012).

É neste contexto que alunos estão sendo formados para o trabalho, família e 
sociedade, sem uma consciência da integração corpo e mente, reconhecimento 
das emoções, muito menos, associada ao caminho do autoconhecimento (GOLE-
MAN, 2012).

A maioria dos professores cita a falta de concentração, a falta de autoconfiança e 
a indisciplina entre as dificuldades que atrapalham o bom desempenho escolar dos 
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alunos/as. Uma das causas disto pode ser a exigente pressão a que são submetidos 
os jovens hoje em dia para concorrer e triunfar no mercado de trabalho. (VECINO; 
ETGES; CHAVES, 2010, p. 66)

 A partir dessa conjuntura, este projeto procura estudar, pesquisar e incorpo-
rar na prática da Educação Infantil, nas aulas de Educação Física, uma proposta 
de trabalho de integração entre corpo e mente acompanhada pelo autoconheci-
mento para contribuir no processo de formação dos alunos envolvidos (GUI-
LHERME, 2012).

O campo de conhecimento a ser trabalho com os alunos será o Yoga, que tem 
suas raízes na Índia e foi sistematizado e organizado por Patanjali (2000 a.C.), 
que compilou o Sutra (texto) apresentando os oitos membros ou práticas do 
Yoga, sendo: Yamas, Nyamas, Āsana, Prānāyāma, Pratyāhara, Dhāranā, Dhyāna e 
Samādhi (DE ROSE, 1982; MEHTA, 1995; TAIMNI, 1996; IYENGAR, 2001).

Uma adaptação dos passos sugeridos por Patanjali para aplicação do Yoga em 
sala de aula feita por Chalita (2004) são apresentadas a seguir:

• Viver juntos: O objetivo é conseguir que o aluno viva a sensação de per-
tencer a um grupo, ou seja, pretende-se formar o espírito de equipe, de-
senvolvendo o sentido de responsabilidade diante do contexto.

• Eliminar toxinas e pensamentos negativos: Refere-se ao pensamento 
positivo, ao cultivá-lo, a mente acalma-se e alivia-se de seu fardo de temo-
res e angústias.

• Adotar uma postura correta: Seu alinhamento e cuidado diário terão 
uma influência decisiva sobre o nosso comportamento psíquico e saúde 
física.

• Respirar bem, ter calma: Exercícios respiratórios adequados conseguem 
tanto acalmar os alunos quanto energizá-los.

• Relaxamento: Se concedermos pausas em nosso tempo pedagógico per-
mitiremos que o aluno processe a informação que acabamos de entregar-
-lhes. Pequenos espaços de relaxamento.

• Concentração: É neste nível que se joga a qualidade de aprendizagem em 
nosso ensino. Concentrar-se, ser capaz de prestar atenção, escutar para 
reter o que devemos lembrar.
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Nesta prática acredita-se na força dos Asanas (posturas) que acrescido do es-
tudo das escrituras de Patanjali levam a “iluminação”, principal objetivo do Yoga, 
que leva a união do corpo, mente e espírito, e; a harmonia com a natureza (BAS-
SOLLI, 2006). Em uma interpretação mais simplista poderíamos também deno-
minar de um profundo processo de autoconhecimento proporcionando assim 
um melhor entendimento de si mesmo. 

Pensando no espaço escolar, por ser laico, o caminho construído neste projeto 
pautou-se nos primeiros princípios da prática do Yoga sendo, portanto, os valo-
res éticos e morais (Yamas e Niyamas); os movimentos corporais (Asanas – pos-
turas); controle respiratório (Prānāyāma); técnicas de concentração (Dhāranā); 
acrescidos do conhecimento de algumas técnicas de limpeza (Kriyas) e sua rela-
ção com a higiene e relaxamento.

Uma alternativa metodológica para enfrentar o estresse e a crise do ensino pode 
ser a utilização de exercícios simples de relaxamento e respiração, próprios do yoga, 
na sala de aula. Através de exercícios de relaxamento o aluno aprenderá a controlar 
o estresse e a ouvir melhor, assim como despertará a sua criatividade e recuperará a 
confiança em si próprio. (VECINO; ETGES; CHAVES, 2010, p. 66)

Portanto, nosso olhar partiu da produção de Plano de Ensino, tendo por con-
teúdo os princípios do Yoga associados à cultura escolar para futura intervenção 
pedagógica. Assumiu-se buscar o reconhecimento: das emoções sentidas pelos 
alunos, do autoconhecimento e da assimilação dos valores morais e éticos confi-
gurados em nossa sociedade bem como a melhora do bem-estar em função da 
prática física.

Neste sentido esse artigo apresentará algumas das intervenções exploradas 
no projeto, de forma a contextualizar os conteúdos e as estratégias didáticas uti-
lizadas. Apontará a contribuição na formação dos alunos da Universidade, como 
também dos alunos e professores das escolas e finalmente delimitará numa 
construção de uma proposta de conteúdos para uma intervenção de práticas de 
Yoga na escola.

mETODOLOGiA E DESENVOLVimENTO

O projeto “Yoga na escola: por uma proposta integradora em busca do autoco-
nhecimento”, debruçou-se na construção de intervenções que auxiliassem na for-
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mação integral do aluno, por meio de atividades corporais, de práticas de Yoga, 
procurando promover o autoconhecimento. 

Deste modo, o projeto organizado por um grupo inicial de 5 pessoas, coorde-
nadora e alunas-monitoras, desenvolveu um conteúdo de práticas a serem de-
senvolvidas e vivenciadas, inicialmente com alunos da Educação infantil e Funda-
mental I, durante as aulas de Educação Física de duas escolas da cidade de Rio 
Claro/SP.

A primeira escola teve o projeto vivenciado durante dois anos – 2013 e 2014. 
Em 2013 com duas turmas da Educação Infantil, 20 alunos por turma, faixa etária 
de 4 a 6 anos. No ano de 2014 também foi desenvolvido em duas turmas, mas 
com idade de 6 e 7 anos, do primeiro ciclo do Fundamental I.

Já na segunda escola, o trabalho ocorreu no ano de 2014, com alunos apenas 
da Educação Infantil, crianças de 3 aos 5 anos de duas turmas, sendo que uma 
das turmas ficava na escola dois períodos.

As aulas ocorreram nas aulas de Educação Física, uma vez por semana duran-
te as aulas de Educação Física.

Paralelamente ao desenvolvimento das aulas o projeto teve como proposta 
verificar o quanto essas intervenções poderiam interferir nos estados emocio-
nais das crianças. 

Este projeto contou com auxílio do programa Núcleo de Ensino da Universi-
dade Estadual Paulista – Unesp, que financiou bolsas aos estudantes da gradua-
ção em Educação Física, uma bolsa no ano de 2013 e duas bolsas em 2014. Assim, 
foi possível desenvolver a comunicação entre a Universidade e a escola de forma 
produtiva e significativa, pois não só desenvolveu vivências para as crianças 
como também para a equipe escolar: gestão e professores, que se deram através 
de quatro reuniões de trabalho coletivo durante o ano. Outro aspecto importante 
foi a contribuição na formação dos alunos da graduação em Educação Física, por 
meio da vivência com a escola e com a produção das aulas, de pesquisas desen-
volvidas e de trabalhos apresentados em eventos.

A seguir apresentaremos o projeto Yoga na escola, desde sua construção, seu 
processo de desenvolvimento nestes dois anos, e seus resultados. Serão descritos 
alguns conteúdos das intervenções, as estratégias didáticas e as avaliações. To-
das essas informações serão apresentadas com base nos dados coletados pelo 
coordenador do projeto, professores e coordenadores das escolas e dos bolsistas 
e colaboradores envolvidos.
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A natureza da pesquisa é de cunho quali-quantitativo buscando integrar para 
produzir um “cruzamento entre as conclusões”, de modo que não fosse a pesqui-
sa um produto de um procedimento específico ou de situação particular. Assim 
não nos limitamos a um só procedimento ou técnica, mas sim existe uma “inter-
dependência entre os aspectos quantificáveis e a vivência da realidade objetiva 
do cotidiano” (GOLDENBERG, 1997, p. 62).

O tipo de pesquisa é pesquisa-ação por existir entre os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação um envolvimento de modo cooperati-
vo e participativo. Nessa relação o pesquisador tem um papel ativo de buscar 
equacionar os problemas obtidos, e assim acompanhar e avaliar as ações em fun-
ção dos problemas (THIOLENT 2000, p. 15).

Existe ainda um olhar descritivo para os dados coletados, através de instru-
mentos criados e adaptados pelos próprios pesquisadores, no decorrer do desen-
volvimento do projeto.

Passos da Construção

Os procedimentos iniciais passaram pelas seguintes etapas:

• Contato com a escola: Conversa com a diretoria da escola sobre desen-
volvimento do projeto; Aprovação e assinatura da “Carta de Aceite da Es-
cola Parceira”.

• Aprovação do Projeto junto ao Comitê de Ética – análise de conformi-
dade legal (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolven-
do Seres Humanos – Res. CSN nº 196/96) e aprovado sob o Protocolo  
nº 8241.

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – (TCLE) – encaminhado 
para os pais dos alunos.

Procedimentos específicos foram sendo elaborados no decorrer do projeto.  
A seguir a descrição de cada uma das etapas: 

• Elaboração do plano de Ensino: Foi desenvolvido um Plano de Ensino 
utilizando da ludicidade para construir o conteúdo curricular Yoga, com o 
objetivo de construir formas e medidas para orientar e conscientizar os 
alunos sobre as emoções e fazer da prática do Yoga um paralelo com a 
nossa cultura escolar mostrando os benefícios físicos, morais e psicológi-
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cos aprimorados com a prática (SILVEIRA, 2013). Partindo dos valores éti-
cos e morais (Yamas e Niyamas) passando para os movimentos corporais 
(Ásanas – posturas), posteriormente o controle respiratório (Pranayama), 
o conhecimento das técnicas de limpeza (Kriyas), sua relação com a higie-
ne, e as técnicas de concentração (Dharana);

• Aplicação das aulas: As aulas são aplicadas de acordo como plano de en-
sino aos alunos uma vez por semana no período de fevereiro a junho e de 
agosto a novembro. Segue um plano de aula como exemplo.

Tabela 1 Modelo Plano de aula de Yoga para crianças.

introdução

O mestre mandou: O mestre Yogin chamou seus alunos para brincar de siga o mestre. Os 
alunos vão seguir e imitar posturas do Yoga (Montanha, Cobra, Ponte, Peixe, Semente, Árvore 
e Diamante) e “caretas” (formas de expressar os sentimentos: cansado, leve, cheio de energia, 
tímido, agradável e desagradável).

Parte Principal

História dos Ásanas: Contar uma história sobre um passeio na floresta baseado nas posturas 
antes vivenciadas.
Passando pela montanha, o mestre Yogin encontrou uma Cobra no caminho. Ficou com 
medo, mas logo conseguiu passar. Seguindo um pouco mais, só tinha como passar para o 
outro lado da montanha passando pela Ponte. Ficou curioso para olhar o rio abaixo. quando 
olhou, viu um rio com muitos Peixes. Chegando do outro lado da montanha, encontrou 
varias Árvores e muitas Sementes pelo chão, que resolveu colher um pouco. Ficou cansado, 
mas mesmo assim decidiu continuar. Ao pegar uma Semente viu algo diferente, que brilhava 
ali entre as arvores: era um Diamante. Yogin ficou muito feliz e saiu gargalhando. 

Parte Final

Respiração do barquinho: com os alunos deitados, com um barquinho no abdômen, permitir 
que eles movimentem o barquinho com a inspiração e expiração. Durante a atividade contar 
sobre a viagem do barquinho.

• Imagens para colorir: Apresentação de desenhos para colorir relaciona-
dos com os possíveis estados de ânimos vivenciados nas aulas, de forma 
que os alunos identificassem os desenhos que melhor expressem o que 
estão sentindo antes de começar a prática. No primeiro momento foram 
apresentados esboços com as seguintes emoções: calmo, nervoso, alegre, 
triste e com medo, posteriormente outras emoções foram exploradas, 
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para familiarização dos alunos com os estados de ânimo apresentados no 
instrumento – Lista de estados de ânimo – reduzida e ilustrada (LEA-RI).

Figura 1  Modelo 1 de desenhos utilizados para auxiliar no entendimento da Lista de Esta-
dos de Ânimo.

Fonte: <www.google.com.br>.

Para adaptação com crianças as avaliações iniciais se utilizaram apenas de 
algumas emoções ou estados de ânimo como: alegre, triste, calmo, agitado, com 
medo associados a desenhos de faces (tipo smiles). Para isso cada aluno recebeu 
uma folha com os desenhos de faces que representavam os sentimentos de ale-
gria, tristeza, calma, medo e agitação e deveriam assinalar o que correspondia a 
resposta mais próxima do sentimento que havia sentido ao vir para a escola.
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Figura 2  Modelo 2 de desenhos utilizados para auxiliar no entendimento da Lista de Estados  
de Ânimo.

Figura 3  Modelo 3 de desenhos utilizados para auxiliar no entendimento da Lista de Estados  
de Ânimo.
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Juntamente com o desenho, algumas questões eram colocadas aos alunos 
como por exemplo: 

a) O que você sente quando vem para a escola? 
b) O que você está sentido agora? 

Ainda, para auxiliar na identificação entre as emoções e os códigos que as 
representavam, foi desenvolvido um novo material onde os alunos deveriam 
completar uma circunferência, desenhando em seu centro uma face que repre-
sentasse o que sentiam no momento.

Figura 4  Modelo 4 de desenhos utilizados para auxiliar no entendimento da Lista de Estados  
de Ânimo.

Nome: _____________ turma: ____ Pré: ____ Pós: ____

Nome:__________________________________ Idade:_____

• Aplicação de Lista de Estados de ânimo reduzida e ilustrada – LEA-RI: 
Estudiosos na área da psicologia como Hevner (1936) e Engelmann (1986) 
são referências nas pesquisas sobre os estados de ânimo. Com base no ins-
trumento com 40 locuções de estados de ânimo (LEA) elaborado por 
Deutsch (1997), as pesquisas relacionadas a estados de ânimo e movi-
mento foram sendo aperfeiçoadas. Posteriormente estudos da pesquisado-
ra Volp desencadearam num instrumento com ilustrações de “faces” para 
representar os estados de ânimo de forma a ser melhor aplicado a diversas 
populações (VOLP, 2000). Volp (idem) pensando em sistematizar e melho-
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rar as análises sobre o LEA elaborou um instrumento com um número re-
duzido de locuções que pudesse caracterizar as principais dimensões das 
emoções, associando estas locuções a desenhos de faces facilitando a apli-
cação do mesmo em qualquer faixa etária: crianças, jovens, adultos e idosos, 
e para níveis diferenciados de instrução - não alfabetizados e alfabetizados. 
Neste novo instrumento tomou-se como base a LEA (com 40 adjetivos) e as 
70 faces constantes do “How do youfeeltoday” para determinação dos adje-
tivos que comporiam a nova lista reduzida. Sendo eles 14 adjetivos: feliz; 
ativo; calmo; leve; agradável; corajoso; cheio de energia; triste; espiritual; 
agitado; pesado; desagradável; com medo e inútil (idem).

Figura 5 Lista de Estados de Ânimo (VOLP, 2000).

LACCEM – Laboratório de Comunicação Corporal, Expressão e Música
Instituto de Biociências – Depto. Educação Física – UNESP/ rio Claro –  SP – laccem@rc.unesp.br
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• Avaliação dos estados emocionais: Para a coleta foram utilizados jogos 
e brincadeiras para adaptação da linguagem e desenhos utilizados no mé-
todo avaliativo sobre as emoções que tinham como base a Lista de Estados 
de Ânimo Reduzida e Ilustrada (LEA-RI). 

DiALOGANDO COm A REALiDADE

Desenvolvendo o projeto

O Projeto Yoga na Escola teve seu início na disciplina optativa de “Introdução 
ao Yoga” oferecida no curso de Educação Física da Universidade Estadual Paulis-
ta – Unesp – Câmpus de Rio Claro. Frequentam essa disciplina em geral alunos 
dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, bem como alu- 
nos, em regime especial, de outros cursos.

A proposta da disciplina é apresentar aos alunos os princípios básicos do 
yoga permitindo que esse conhecimento transcenda da teoria para a prática.

O contato com as escolas 

Ao olhar para a escola nos encontramos com um espaço complexo que en-
frenta dificuldades estruturais e morais, as quais influenciam e dificultam a for-
mação de cidadãos ativos e conscientes de seu tempo. Uma dificuldade aparece 
na relação professor-aluno, em que vem sendo acompanhada por estresse, des-
motivação, até mesmo agressividade e doenças psicossomáticas decorrentes do 
mundo globalizado, do trabalho e do consumo. É neste contexto no qual os alu-
nos estão sendo formados para o trabalho, família e sociedade, sem uma cons-
ciência da integração corpo e mente, reconhecimento das emoções, muito me-
nos, associada ao caminho do autoconhecimento.

A prática de Yoga no espaço escolar é uma forma de intervir como um conteú-
do das Práticas Corporais Alternativas (P.C.A.). Procurando contribuir e aprofun-
dar os conhecimentos sobre esta temática, buscou-se aproximar os valores éticos 
e morais, como também, movimentos corporais trabalhados na escola com a prá-
tica do Yoga. Seguindo os princípios: valores éticos e morais (Yamas e Niyamas); 
os movimentos corporais (Asanas – posturas); controle respiratório (Prānāyāma); 
conhecimento das técnicas de limpeza (Kriyas) e sua relação com a higiene; e 
técnicas de concentração (Dhāranā).
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Uma vez apresentado o projeto a escola encontramos um espaço aberto e ex-
tremamente receptivo a essa prática. Direção, coordenação, professores e alunos 
se mostraram abertos para participar do projeto.

Apresentando os princípios do Yoga para as escolas

Yoga é uma prática milenar que foi desenvolvida na Índia. Estudiosos apre-
sentam sua construção a partir de escrituras sânscritas, como os Vedas, que fo-
ram construídos em forma de aforismos e contam toda a produção histórica e 
cultural da Índia incluindo as práticas de Yoga.

Os passos do Yoga foram reunidos por Patanjali, que apresenta seus princípios 
através dos oito estágios, sendo os primeiros deles: Yamas e Niyamas (TAIMNI, 
1996; FEUERSTEIN, 2006) que são as condutas morais e éticas descritas a seguir.

• Yamas – disciplina /restrições.
• Ahimsa – não violência.
• Satya – verdade, veracidade, sinceridade.
• Asteya – não apropriar-se do que não é seu, não roubar.
• Bramacharya – moderação da sensualidade/ sentidos/ hábitos – celibato.
• Aparigraha – não acumular, não criar necessidades, não se apegar.
• Nyamas – autodisciplina/observações.
• Sauça – purificação, sentir-se limpo.
• Samtosa – contentamento (Aquisições/expectativas).
• Tapas – disciplina, determinação, perseverança.
• Svadhyâya – autoestudo, observação, busca do eu verdadeiro.
• Ísvara Pranidhâna – entrega ao divino, rendição, fé.

Com base nesses valores desenvolvemos os outros passos sugeridos pelos 
mesmos autores que são os Asanas que são as posturas físicas, os Pranayamas, 
técnicas de controle respiratório, o Pratyahara que são técnicas de abstrações 
dos sentidos, o Dharana, técnicas de concentração, Dhyana, meditação e final-
mente o Samadhi ou meditação profunda.

São esses os oito passos que nos conduzem do nível ético para o nível psicofí-
sico e posteriormente para o nível psicoespiritual finalizando no nível puramen-
te espiritual. Todo esse processo auxilia para o processo de autoconhecimento. 
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Construção das intervenções

O caminho traçado para a produção de intervenções nas aulas de Educação 
Física com a temática práticas de Yoga foi se produzindo de acordo com o objeti-
vo estabelecido no projeto, de inserir a prática de yoga na escola propiciando si-
tuações que pudessem auxiliar no processo de autoconhecimento de seus prati-
cantes. Trazendo algumas práticas corporais ligadas à prática de Yoga se montou 
intervenções que estavam de acordo com os referenciais educacionais para a 
Educação Física na Educação Infantil e, principalmente, ligadas as dificuldades 
apresentadas pelos alunos e discutidas com o grupo de pesquisa do projeto.

As intervenções produzidas partiam do cenário da Educação Infantil, dos jo-
gos e brincadeiras, contos e histórias, manifestações corporais simbólicas para 
produzir vivências que possibilitassem significados aos envolvidos, tanto para os 
alunos que eram os interlocutores, quanto para os locutores, professor, bolsista-
-pesquisador e colaborador.

As vivências estavam relacionadas a como movimentamos o corpo e produzi-
mos conhecimento do mesmo, sensações e emoções. Já a produção de significados 
estava tanto na conscientização corporal dos limites do mesmo, nos comentários e 
relatos, quanto na própria expressão corporal e atitudes, posturas, apresentadas 
pelos envolvidos.

Atividades lúdicas, associados aos princípios do Yoga, como: trabalho com mú-
sica, explorando a expressividade e o significado da letra musical; contos históricos  
com expressividade corporal; atividades como imitações de animais, objetos, e 
“coisas que gosto”, com também exercícios respiratórios e práticas de relaxamento .

mestre Yogin

Personagem criado por uma das colaboradoras do projeto. Tinha a função de 
contar as histórias para as crianças. Trazia conceitos e propostas de atividades 
práticas. 
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Jogos e brincadeiras

Para desenvolver o trabalho de práticas de Yoga na escola um grande conteú-
do da Educação Física são os Jogos e Brincadeiras, por estabelecer o conhecimen-
to de forma a facilitar o acesso ao mundo da criança, como também a condução, 
procedimento, que fortalecem o reconhecimento dos valores sociais, regras de 
convívio, e a orientação para o conhecimento, que se dá como comunicação lúdi-
co e prazerosa.

Deste modo, partimos dos conceitos propagados pelo Yoga para a criação de 
jogos e brincadeiras contextualizando e explorando os conceitos, de forma mais 
produtiva e significativa para os envolvidos.

Um exemplo de brincadeira é o Twister do Yoga – com um dado feito com o 
EVA também, e com os alunos no tapete, a professora lança e, a cor que cair, será 
a cor que estará no tapete igual que realizarão as posturas. 

músicas

Trabalhar a música na escola é uma atividade de grande importância para 
desenvolver no aluno capacidades de ouvir, pensar e produzir, de maneira que ao 
estimular a audição desencadeará uma série de benefícios para seu desenvolvi-
mento integral. Estudos como de Rodrigues (2011) apontam que além de possi-
bilitar momentos de prazer, desenvolve o bem-estar do indivíduo, como também 
um melhor convívio social.

A música também pode ser inserida no espaço escolar como estratégia peda-
gógica para outras áreas de conhecimento como a Educação Física, que é respon-
sável por trabalhar o conteúdo do Movimento e as questões do corpo, assim pode 
produzir a interdisciplinaridade, pois a comunicação das áreas está presente na 
relação do uso de instrumentos similares.

O reconhecimento da música como ferramenta pedagógica para apropriação 
de conhecimentos é primordial para a produção de um caminho metodológico 
significativo para os envolvidos, professor-aluno. O professor, por meio de uma 
canção pode conjuntamente com o aluno produzir diferentes conceitos musicais 
que desencadearão várias mudanças para a expressividade corporal e artística. 
Pode-se iniciar com o reconhecimento do timbre dos instrumentos e canto para 
produzir uma expressividade forte, calma, lenta, agitada, longa, curta. E desse 
modo pode produzir a identificação para o movimento, como também, duração, 
intensidade, ritmo serão conceitos muito explorados, pois a expressividade se 



YOgA NA ESCOLA: POr UMA PrOPOStA INtEgrADOrAEM BUSCA DO AUtOCONhECIMENtO  | 413

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

torna mais significativa com a comunicação da música. Um exemplo desta prática 
foi possível por meio do livro: “Yoga com Música” (PITANGA, 2013). A prática 
consistiu em ouvir uma música do livro: ”ploc, ploc, ploc, olha esse sapo. Como 
ele pula, suas pernas ficam forte...”. Os alunos após ouvirem expressaram com o 
corpo o que a música dizia.

materiais adaptados para a atividade

Tendo por conteúdo os princípios do Yoga associados à cultura escolar, contu-
do, há dificuldades na aplicação da prática. Necessitando de um ambiente tran-
quilo e de concentração para a prática e sua permanência (nas Asanas), e tam-
bém a continuidade, acaba-se tornando as aulas de yoga aulas repetitivas. Isto 
mostra a necessidade do uso de materiais pedagógicos que auxiliem na constru-
ção e diversificação dessa prática. Segundo Kishimoto (2001), a organização da 
sala de aula e a presença de certos objetos e materiais educativos parecem in-
fluenciar direta ou simbolicamente seus usuários determinando, em parte, a ma-
neira como adultos e crianças sentem, pensam e interagem neste espaço. Ainda 
afirma que, investigar valores que orientam a escolha de brinquedos e materiais 
pedagógicos implica buscar as raízes que explicam os usos e significações de tais 
recursos na prática pedagógica. No contexto deste trabalho, o material pedagógi-
co tem significação de objeto e suporte para brincadeiras.

O tapete do Yoga

O tapete em si, já é um material muito utilizado na pedagogia, tanto para en-
feitar como para alfabetizar. Com algumas modificações no design foram criadas 
brincadeiras e regras para sua utilização em aula de yoga. 

 As características do material são:

• EVA 50cm x 50com, 20mm.

• 26 peças, variadas em 6 cores diferentes.

• Custo de aproximadamente R$ 80,00 em 2014.

 O tapete teria então desenhos das Asanas (posturas do yoga), também a ima-
gem de partes do corpo em alguns. Nesse ambiente, é possível realizar diversifi-
cadas atividades. Para inserir os princípios do yoga, a entrada no tapete terá algu-
mas regras: só pode pisar no tapete com meias ou descalços, não pode conversar 
enquanto o professor está falando, não pode desmontar o tapete e, a cada aula, 
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não pode se posicionar no mesmo lugar no tapete. O material favorece então os 
aspectos cognitivos, por conta das cores e brincadeiras envolvidas com ela, a 
consciência corporal e os princípios éticos do Yoga. Além do que, é um material 
fácil de transportar, pode ser levado em qualquer ambiente e tem baixo custo.

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

O desafio maior para o desenvolvimento do projeto estava na apropriação dos 
conhecimentos envolvidos na prática de Yoga e possíveis caminhos didáticos a 
serem criados que corroborassem para a produção de vivências que estimulas-
sem a vontade de fazer, de conhecer e produzir conhecimentos no âmbito da prá-
tica corporal e também de atitudes que vislumbrassem o respeito consigo mes-
mo e com o próximo.

O caminho didático que se traçou produziu o conhecimento da necessidade de 
se investigar e estudar as práticas de Yoga e desenvolver o aprofundamento, como 
também indagar e produzir o reconhecimento das necessidades dos interlocutores. 

Portanto o caminho didático não se fecha por aqui, mas futuras intervenções 
utilizando esta temática devem ser exploradas para produzir vivências mais sig-
nificativas e concretas para os envolvidos.

Como resultados preliminares, verificamos que a intervenção do Yoga contri-
buiu para a assimilação e compreensão dos princípios morais, como respeito e 
não violência.
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Nas conversas com os alunos foi possível verificar motivação e entusiasmo 
para as aulas, memória e exposição dos conceitos trabalhados, exploração das 
sensações e emoções, assim como uma estimulo ao autoconhecimento.

Já nos diálogos com a professora de E.F. sobre os alunos também foi relatado 
entusiasmo, atitudes relacionadas ao respeito e não violência, como também 
apropriação dos conhecimentos trabalhados. 

O projeto foi bem aceito pela comunidade escolar. Foram necessárias adequa-
ções as formas de avaliar os estados emocionas que foram revisadas em função das 
dificuldades apresentadas pelas crianças em entenderem o instrumento escolhido. 

O retorno das crianças, professoras e coordenadoras foi positivo o que refor-
çou a continuidade do projeto com novas propostas. Os bolsistas desenvolveram 
alto nível de desempenho, motivação e autonomia junto ao projeto.

Intervir com os alunos, participar da construção das aulas, compartilhar con-
versas, o convívio com a escola favoreceram a produção de práticas pedagógicas 
significativas, pois o trabalho possibilitou pensar as intervenções, ouvir todo o 
grupo escolar e utilizar do respeito a si e ao próximo em todas as intervenções. 
Tudo isso resultou no amadurecimento de todo grupo, desde as crianças até os 
professores e coordenadores.
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Resumo: As atividades experimentais são destacadas, por muitas pesquisas no Ensino de 
Ciências, como fundamentais no processo de ensino e de aprendizagem de conceitos cientí-
ficos. Contudo, são muitas as dificuldades enfrentadas por professores para o desenvolvi-
mento dessas atividades em sala de aula: falta de labortórios, falta de equipamentos experi-
mentais, alta carga horária dos professores, limitando o tempo disponível para a preparação 
e planejamento de atividades experimentais, além, é claro, da falta de preparo didático-pe-
dagógico de muitos docentes para planejar e dirigir essas atividades em sala de aula. Diante 
dessa realidade propusemo-nos, ao longo do ano de 2014, no âmbito do Projeto Núcleo de 
Ensino, a desenvolver e avaliar experimentos reais que pudessem ser realizados remota-
mente. Os resultados de nosso trabalho destacam os impactos e as contribuições que um 
experimento, totalmente controlado remotamente que aborda conteúdos relativos aos cir-
cuitos elétricos, trouxeram para o processo de ensino e de aprendizagem de duas turmas de 
alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública do Estado de São Paulo. 

Palavras-chave: Ensino de Física; atividade experimental; laboratório remoto.

iNTRODuÇÃO

De forma geral, as pesquisas em Ensino de ciências têm apontado que um 
bom ensino de conceitos científicos passa por situações didáticas variadas e ricas 
de forma que o aluno possa explorar suas concepções espontâneas, levantar hi-
póteses e testá-las, além de desenvolver uma série de habilidades atitudinais e 
procedimentais (DELIZOICOV et al., 2002; CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2003; MON-
TEIRO e TEIXEIRA, 2004). 
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Segundo Serè e Coelho (2003), a experimentação favorece o estabelecimento 
de um elo entre o mundo dos objetos e o dos conceitos, das leis e teorias, e das 
linguagens simbólicas. 

A experimentação pode vir a desempenhar importante papel na formação do 
indivíduo, segundo afirmam Andrade et al. (2009). Para esses autores, o laborató-
rio didático de física se caracteriza como uma ferramenta relevante no estabeleci-
mento de um elo importante entre a teoria e a prática, por propiciar a interação 
entre a pessoa e o objeto e destes com o conhecimento científico, com a cultura 
científica, atentando para o fato de que esta interação deve ser explicitada nas 
práticas experimentais e não excluídas do processo como normalmente ocorre. 

Nesse caso, as atividades experimentais, bem como outros recursos, se bem 
planejados e dirigidos, podem facilitar o processo de desencadeamento das inte-
rações professor-aluno, aluno-aluno e aluno e objeto de aprendizagem, por dar 
maior ênfase ao aluno, tornando-o protagonista do processo de ensino e, assim, 
motivando-os e predispondo-os para a aprendizagem (MONTEIRO et al., 2013). 

Contudo é fundamental que o professor esteja metodologicamente e instru-
mentalmente bem preparado para desenvolver suas atividades de ensino experi-
mental. Como constatam Coelho et al. (2008), e Borges e Gomes (2005), a grande 
maioria dos professores não dispõe de material, local com infraestrutura adequa-
da e nem mesmo de preparo metodológico para planejar e dirigir essas atividades.

Experimentos controlados remotamente

Uma alternativa que tem sido oferecida para superar as limitações quanto à 
falta de laboratório e equipamento experimental é a utilização de laboratórios 
controlados remotamente (MONTEIRO et al., 2013; BENCOMO, 2004; BISCHOOF 
& ROHRING, 2001).

O Laboratório Remoto, de forma geral, oferece acesso a equipamentos, banca-
das e experimentos laboratoriais reais por meio de um computador conectado à 
Internet. Dessa forma, um usuário pode, mediante um computador com acesso  
à internet, realizar experimento de forma real, comandado remotamente as ações 
a distância: ajustando o equipamento e coletando os dados. Não se trata de uma 
simulação, é uma experiência real na qual, um servidor web permite ao usuário, 
além do controle dos dispositivos, a visualização dos equipamentos e dos dados 
obtidos a partir de câmeras instaladas que transmitem imagens em tempo real 
(MONTEIRO et al., 2013; CARDOSO & TAKAHASHI, 2011; NEDIC et al., 2003).
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Breve histórico do desenvolvimento do experimento  
que desenvolvemos nesse trabalho

Em nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Engenharia do Câmpus de Gua-
ratinguetá – Unesp, desde 2011, temos desenvolvido alguns experimentos que 
podem ser controlados remotamente. Esse tipo de atividade de pesquisa é bem 
inovadora no Brasil, já que que são muito poucos os trabalhos voltados ao desen-
volvimento desse recursos. Alguns poucos trabalhos nessa direção descrevem 
iniciativas voltadas à automatização de experimentos para serem aplicados no 
ensino superior de engenharia, em especial a engenharia elétrica (CARDOSO e 
TAKAHASHI, 2011).

Os protótipos que desenvolvemos foram, até então, testados no contexto de 
aulas da graduação do Curso de Licenciatura em Física da Faculdade de Engenha-
ria do Câmpus de Guaratinguetá Unesp, especificamente na disciplina Instru-
mentação para o Ensino da Física. Assim sendo, no trabalho do Núcleo de Ensino 
desenvolvido no ano de 2014, desenvolvemos, com auxílio dos bolsistas, um ex-
perimento controlado remotamente com vistas à abordagem de conceitos de ele-
trodinâmica em aulas de Física para alunos do Ensino Médio.

Numa primeira etapa do trabalho, idealizamos o experimento, em termos de 
sua concepção funcional e didática. Numa segunda etapa, concebemos e elabo-
ramos um material de apoio para ser disponibilizado aos usuários do experimen-
to e, por fim, numa terceira etapa, avaliamos, em situação real de sala de aula, o 
recur so desenvolvido.

Nesse trabalho, apresentamos a descrição de um experimento controlado re-
motamente que desenvolvemos e aplicamos em situação real de sala de aula de 
duas turmas de terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública do interior 
do Estado de São Paulo.

mETODOLOGiA

Neste trabalho, nossa intenção foi a de investigar como atividades de experi-
mentais controladas remotamente podem ou não trazer benefícios para o pro-
cesso de ensino e de aprendizagem de alunos da escola do Ensino Médio.

Portanto, a investigação que empreendemos teve caráter qualitativo, pois 
buscou caracterizar aspectos que emergiram das relações que se estabeleceram 
a partir da interação entre alunos, professor e objeto de ensino. 

ExPErIMENtO DE FÍSICA CONtrOLADO rEMOtAMENtE E SUA AVALIAçãO NO CONtExtO DE SALA DE AULA...
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Minayo (1993) afirma que as pesquisas quantitativas se aplicam em estudos 
voltados à compreensão de fenômenos relativos a valores, crenças, hábitos, atitu-
des, representações e opiniões. Envolve uma complexidade significativa, pois im-
plicam na imersão do pesquisador na esfera da subjetividade e do simbolismo, 
típicos de um contexto social do qual emergem.

Belei et al. (2008) destaca o uso comum de entrevistas nas pesquisas qualita-
tivas. Uma possibilidade para realizar entrevistas é a partir da formação de gru-
pos focais. Caplan (1990), explica que um grupo focal é uma reunião informal 
estabelecida com um número reduzido de participantes, cuja intenção é levantar 
informações detalhadas e profundas acerca de determinado aspecto. 

Como destacam Melo e Araújo (2010), os grupos focais vem sendo utiliza- 
dos há muito tempo como pesquisa de marketing desde a década de 1920 e que 
a partir dos anos de 1970 e 1980, passaram a ser também utilizadas em pesqui-
sas científicas.

Nesse sentido, nessa pesquisa, formamos dois grupos focais com alunos de 
dois terceiros anos de uma escola do Ensino Médio da rede pública do Estado 
de São Paulo, visando ouvi-los sobre a vivência de aprendizagem a partir do 
uso de um experimento real controlado remotamente. 

Durante a realização dos grupos focais um dos autores desse trabalho colo-
cou-se na condição de moderador, com papel de dirigir as discussões do grupo, 
facilitando a interação social entre os entrevistados: garantido a participação de 
todos, mas tomando o cuidado de que as discussões não perdessem a pertinência 
dos objetivos traçados para a avaliação do recurso didático desenvolvido. Com a 
autorização dos envolvidos, as discussões estabelecidas nos grupos focais foram 
videogravadas e, seus conteúdos, devidamente transcritos.

O experimento desenvolvido

O experimento remoto desenvolvido constitui-se de um painel com circuitos 
que comandam relés, leds de alto brilho, lâmpadas de filamentos e instrumentos 
de medidas (amperímetros e voltímetros). Esses atuadores são acionados e co-
mandados via internet por uma placa arduino.

A seguir apresentamos uma foto do protótipo do experimento sobre Circuitos 
Elétricos controlado remotamente que já foi desenvolvido.
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Figura 1  Foto da página do protótipo de experimento controlado remotamente que aborda 
a Lei de Ohm e circuitos elétricos.

Nesse protótipo o usuário tem a oportunidade não apenas de comandar o 
funcionamento do circuito elétrico, ligando e desligando chaves, transforman- 
do-o em um circuito em série, ou paralelo ou misto, mas também a de analisar 
qualitativamente as características desses circuitos elétricos do ponto de vista do 
brilho das lâmpadas em função da diferença de potencial aplicada e da corrente 
elétrica que as atravessa. Vale a pena destacar, também que, esse experimento 
possibilita avaliar os conceitos envolvidos da perspectiva quantitativa já que é 
possível, mediante o uso do voltímetro e do amperímetro, realizar medidas rela-
tivas à intensidade de corrente elétrica e de diferença de potencial em cada um 
dos diferentes ramos do circuito montado.

Figura 2 a) circuito em série; b) circuito paralelo; c) circuito misto.

ExPErIMENtO DE FÍSICA CONtrOLADO rEMOtAMENtE E SUA AVALIAçãO NO CONtExtO DE SALA DE AULA...
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A placa Arduino é uma plataforma de código aberto com microcontrolador 
cuja versatilidade possibilita mais do que a aquisição de dados, permite também, 
o controle de diferentes dispositivos, tais como motores e outros atuadores.  
A linguagem de programação do Arduino é baseada no Processing e pode se co-
municar com outros softwares tais como Flash e o MaxMSP (ARDUÍNO, 2013).

As placas podem ser montadas manualmente ou adaptadas a partir de kits 
pré-montados de acordo com a necessidade do usuário. A seguir, na Figura 3, 
apresentamos uma foto da placa Arduino.

Figura 3 Placa arduino. 

Fonte: <http://www.arduino.cc/>.

No protótipo experimental desenvolvido, um usuário pode acessar o experi-
mento de qualquer local a partir de uma conexão com a internet.

Os bolsistas do projeto Núcleo de Ensino, sob nossa orientação, contribuíram 
no desenvolvimento do experimento em si e também na elaboração do material 
de apoio oferecido ao usuário, além, é claro, do processo de coleta dados da ava-
liação do experimento em situação real de sala de aula.

A coleta de dados

Para avaliarmos o impacto do experimento remoto para a aprendizagem dos 
alunos em relação aos conceitos relacionados com eletrodinâmica, aplicamos a 
atividade em duas turmas de terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública 
do Estado de São Paulo.

No 3o ano A realizamos a atividade com 36 alunos e no do 3o ano B, realizamos 
a atividade com 38 alunos. A metodologia utilizada foi a mesma para ambas as 
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turmas: os alunos foram divididos em grupos focais, sendo 9 grupos formados 
por 4 alunos no 3o ano A e 10 grupos no 3o ano B (9 grupos de 4 alunos e 1 grupo 
de 5 alunos). 

Antes da aplicação da atividade, o professor da disciplina ministrou três aulas 
teóricas sobre conceitos de eletrodinâmica em dias diferentes da realização da 
atividade experimental para as duas turmas. Nessas aulas teóricas tratou-se so-
bre: a 1a Lei de Ohm, circuitos elétricos em série, circuitos elétricos em paralelo, 
circuitos elétricos mistos e potência elétrica dissipada por resistores.

No dia da atividade experimental foi solicitado às turmas de alunos que aces-
sassem o experimento e montassem três configurações de circuitos elétricos: um 
em série, um em paralelo e um misto e realizassem medidas de tensão e de cor-
rente elétrica em diferentes pontos destes circuitos, visando responder a seguin-
te pergunta: “Em qual configuração de um circuito elétrico a lâmpada dissipa 
mais potência elétrica?”.

Após a coleta de dados, os alunos deveriam discutir, em plenária: entre si e 
com o professor, os resultados obtidos com vistas à elaboração de uma resposta 
à questão proposta. 

Em outro dia, após a aplicação da atividade, realizamos a entrevista focal com 
os alunos: um dia com 10 alunos do 3o ano A e em outro dia com 12 alunos do  
3o ano B.

Ao professor, o mesmo para as duas turmas, pedimos que explicitasse sua 
impressão sobre o aproveitamento da atividade por parte dos alunos.

Na entrevista focal os alunos foram encorajados a responder as seguintes 
questões: 

1. Qual sua opinião sobre a atividade realizada?
2. No que você acha que a atividade te ajudou ou te atrapalhou no entendi-

mento do conteúdo científico estudado? 

Para o professor foi perguntado o seguinte:

1. O que você achou da atividade realizada? 
2. Você acha que a atividade contribuiu para o aprendizado dos alunos ou 

não? Por quê? Você utilizaria essa atividade outras vezes com seus alunos?

Os alunos assinaram o termo de consentimento voluntário para participa-
rem da pesquisa e autorizando o uso dos resultados obtidos em publicações 

ExPErIMENtO DE FÍSICA CONtrOLADO rEMOtAMENtE E SUA AVALIAçãO NO CONtExtO DE SALA DE AULA...
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científicas, desde que não houvesse a identificação da escola e dos sujeitos  
da pesquisa.

A análise de dados

Para a análise dos dados identificamos algumas categorias a partir das indica-
ções teóricas das pesquisas que discutem a importância da experimentação no 
ensino de Física e seu papel no processo de aprendizagem dos alunos.

Assim sendo, do ponto de vista da aprendizagem dos alunos, autores como 
(DELIZOICOV et al., 2002; CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2003; MONTEIRO, TEIXEIRA, 
2004), apontam que a atividade experimental deve contribuir para que os alunos 
troquem ideias, exponham suas concepções sobre os dados coletados, levantem 
e testem hipóteses. Portanto, identificamos como uma categoria para análise dos 
dados da fala dos alunos a existência ou não de discussões e interações sociais 
relacionadas ao experimento e aos conceitos vinculados ao tema em estudo.

Autores como (DELIZOICOV et al., 2002; CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2003) enfa-
tizam que a atividade experimental possibilita que os estudantes desenvolvam 
habilidades e competências procedimentais e atitudinais, ou seja, aspectos pró-
prios de quem compreende a natureza da Ciência e do fazer científico. Portanto, 
outra categoria que identificamos para analisar a fala dos estudantes na entrevis-
ta focal é relativa à existência ou não de evidencias de oportunidades oferecidas 
aos alunos quanto à manipulação do objeto de aprendizagem de modo que tanto 
dados qualitativos quanto quantitativos pudessem permitir o estabelecimento 
de relação entre causa e efeito.

A questão do desencadeamento da motivação nos estudantes é outro aspecto 
destacado por pesquisadores da área de Ensino de Ciências (MONTEIRO et al., 
2013; GASPAR, MONTEIRO, 2005), para que a atividade experimental seja, de 
fato, significativa para a aprendizagem dos estudantes. 

Por fim, a última categoria que elegemos para analisar a fala dos estudantes 
diz respeito às oportunidades de contextualização que a atividade ofereceu du-
rante todo o processo de coleta e discussão dos dados. Autores como (SÈRE, COE-
LHO, 2003; ANDRADE et al., 2009), ressaltam a importância da experimentação 
como ferramenta importante no estabelecimento de elos entre a teoria e a práti-
ca, a pessoa e o objeto.

Em resumo, com relação à entrevista focal realizada com os alunos, as falas 
serão analisadas a partir das seguintes categorias:
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quadro 1 resumo das categorias a serem utilizadas na análise da fala dos alunos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Do ponto de vista da fala do professor, buscamos analisa-la com relação aos 
destaques que autores como (COELHO et al., 2008; BORGES e GOMES, 2005) dão 
as dificuldades enfrentadas por professores para realizarem atividades experi-
mentais em sala de aula. Neste aspecto, analisamos a fala do professor procuran-
do identificar de que maneira a atividade proposta contribuiu ou não para a su-
peração de tais dificuldades. 

RESuLTADOS E ANáLiSE

De forma geral os alunos se mostraram muito motivado com a atividade, um 
indício desse interesse foi o desejo que todos manifestaram de participar de nos-
sa entrevista no grupo focal. Esse fato nos levou a realizar um sorteio para sele-
cionar os alunos participantes. No caso do 3o Ano A sorteamos 10 alunos e no 
caso do 3o ano B sorteamos 12 alunos.

O mediador, um dos autores desse trabalho, propunha ao grupo focal as ques-
tões, uma a uma, e os estudantes manifestavam suas opiniões. Para isso basta-
vam pedir a palavra levantando a mão. Participava também do grupo focal uma 
pessoa que filmava a atividade e o professor da turma.
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De forma geral, os comentários dos estudantes, durante a realização dos gru-
pos focais, indicaram que eles gostaram bastante da atividade e sentiram-se bem 
motivados. Algumas falas destacam que a atividade não apenas foi interessante 
por ser realizada a distância, mas porque ofereceu oportunidades de diálogos, 
contextualização, trocas de ideias, aspectos destacados por muitos autores como 
fundamentais para atividades experimentais no Ensino de Ciências, dentre eles 
podemos citar Delizoicov et al. (2002); Carvalho; Gil-Pérez (2003); Monteiro  
et al. (2013).

Os alunos destacaram, também, que além de motivadora, a atividade contri-
bui com a aprendizagem por oferecer oportunidades de contextualização. Desta-
que para a fala do aluno que diz ter entendido melhor os “quadradinhos e moli-
nhas” que o professor fazia na lousa. Nesse caso, ela se refere aos circuitos 
elétricos com resistores desenhados na lousa pelo professor. O aluno chama a 
atenção para o fato de a atividade ter proporcionado a contextualização da repre-
sentação dos elementos de um circuito que, até então, sob seu ponto de vista, 
eram muito abstratas e, portanto, sem sentido. Esse aspecto é corroborado na 
fala do aluno 7 quando afirma “Não tem tipo que ficar só imaginando o que ele 
fala, a gente está comprovando na prática”.

É possível notar que as representações relativas aos elementos dos circuitos 
que, antes da atividade, eram apenas quadradinhos e molinhas, agora passa ter 
significado para os estudantes. Além disso, a relação entre teoria e prática fica 
bem explícita. Portanto, deste ponto de vista a atividade atende ao que preveem 
Sère, Coelho (2003) e Andrade et al. (2009).

Quando o aluno 8 utiliza a expressão “É interessante essa tecnologia de mexer 
aqui e o laboratório funcionar lá”, deixa evidente o fato de o experimento propi-
ciar a manipulação livre do experimento. 

Tem um comentário que destaca o fato de a atividade ter motivado uma apos-
ta: “O pessoal do meu grupo até apostou que iria acontecer umas coisas e aí acon-
teceram diferentes”. É importante evidenciar nessa fala a existência da possibili-
dade que o experimento ofereceu de o estudante estabelecer relação de causa e 
efeito. Ou seja, tem a manipulação que permite a ação que leva a observação de 
um efeito. Isso facilita a construção de ideias que modelizem o fenômeno, permi-
tindo o levantamento e o teste de hipóteses, aspecto que gerou nos estudantes o 
desejo de entender o motivo da contrariedade da previsão que fizeram. A ativi-
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dade atendeu, portanto, as indicações de DELIZOICOV et al., 2002; CARVALHO; 
GIL-PÉREZ, 2003).

Em resumo, apresentamos o quadro dois com a síntese da análise da fala dos 
estudantes.

quadro 2 Síntese da análise da fala dos alunos nas discussões dos grupos focais.

(continua)
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É importante destacar que os alunos referem-se sempre ao fato de a experiên-
cia ter ajudado a entender melhor o que o professor havia explicado. Isso indica, 
é claro, a importância do professor no processo. A atividade, por si só, não pode 
substituir o professor. É o professor bem preparado que vai, em última análise, 
explorar o potencial que o recurso tem para oferecer e oportunizar aos alunos os 
meios mais fáceis de compreensão.

Em relação à opinião do professor, foi perguntado a ele; “O que você achou da 
atividade realizada? Você acha que a atividade contribuiu para o aprendizado 
dos alunos ou não? Por quê? Você utilizaria essa atividade outras vezes com seus 
alunos?”, a seguir transcrevemos a resposta do professor:

Professor: eu achei a atividade bem interessante. Desde quando eu vi a atividade 
pela primeira vez, não é? Naquele dia que vocês me mostraram lá no curso, eu já  
tinha achado que iria ajudar muito. Você sabe a nossa realidade qual é, não sabem?  
É a realidade do giz e da saliva. A gente não tem muito mais para oferecer. Não tem 
laboratório. Mesmo se tivesse a gente só tem duas aulas por semana. Que tempo a 
gente tem para fazer essas experiências e dar conta de todo o conteúdo? É muita 
coisa. A gente até sabe fazer os experimentos de baixo custo que o caderno diz, mas 
que tempo a gente tem para montar? Que material? É de baixo custo, mas tem custo 
né? Então eu achei que essa atividade é muito boa, ajuda os alunos a entenderem 
melhor a matéria que a gente está ensinando. Vocês viram eles falarem aí. Se eu usa-
ria essa experiência outra vez? Sim, claro. É fácil, simples, é só chegar e acessar.  
O problema é que as vezes a internet aqui não é muito boa não. Vive dando problema 
aí é só no laboratório de informática e aí depende uma burocracia.

A fala do professor vai ao encontro das opiniões de Bischoof, Rohring (2001); 
Bencomo (2004) e Monteiro et al. (2013). Para esses autores, os laboratórios 
remotos podem contribuir muito com o professor, pois se constitui numa ferra-



| 429

 

A
presentação

 

C
apa

 

Sum
ário

 

C
réditos

menta que não tem o objetivo de substituir a realização da experimentação pre-
sencial, mas pode oferecer uma alternativa para as escolas que não são dotadas 
de infraestrutura adequada para a realização de atividades experimentais. Além 
disso, tendo em vista a alta carga horária do professor e a inexistência de técnicos 
que limpem, montem e desmontem o laboratório para o docente, o laboratório 
remoto mostra-se útil para gerar economia de tempo.

CONSiDERAÇÕES FiNAiS

Os referenciais teóricos enfatizam que a atividade experimental é um impor-
tante recurso para o ensino de Ciências, não porque prova o enunciado científico 
ou reprova as concepções de senso comum dos alunos, mas porque contribui 
para uma atuação mais ativa do estudante perante o processo de ensino e de 
aprendizagem. Tais atividades oferecem oportunidades para que os alunos expo-
nham suas concepções, proponham hipóteses, testem-nas, construam modelos 
explicativos que deem conta dos dados obtidos, que comparem tais modelos, que 
construam argumentos para defender suas ideias, enfim não só tenham meios de 
compreender melhor os conceitos científicos, mas que também aprendam sobre 
a natureza da Ciência e do fazer científico.

Nesse sentido, muitas pesquisas, há anos, discutem, apoiam e recomendam o 
uso de atividades experimentais em sala de aula, entretanto, na realidade, o as-
sunto não se esgota porque, na prática, as salas de aulas continuam sem a reali-
zação desse tipo de atividade. Como disse o professor em sua fala, a realidade é a 
do giz e da lousa. São poucas as escolas que dispõem de recursos para aulas com 
práticas experimentais.

Os laboratórios remotos podem ser uma alternativa viável para incrementar 
as aulas de Física, tornando-as mais ativas, motivadoras. Em nossa pesquisa, ve-
rificamos que um protótipo, desenvolvido e utilizado com alunos de dois tercei-
ros anos do Ensino Médio para o estudo de conceitos de eletrodinâmica, propi-
ciou motivação para a aprendizagem, desencadeou interações que possibilitaram 
discussões, trocas de ideias, levantamento e teste de hipóteses, ofereceu meios 
de manipulação experimental, possibilitando o estabelecimento de relação de 
causa e efeito e, além disso, ofereceu meios de contextualização para que os estu-
dantes pudessem relacionar teoria e prática.

Continuamos, no âmbito do projeto núcleo de ensino, desenvolvendo e ava-
liando novos experimentos, visando, construir na Unesp um laboratório de Física 
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com diferentes experimentos que possam ser realizados remotamente por qual-
quer aluno do país. 
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O ENSiNO DE ARTE PARA CRiANÇAS DE 4 A 6 ANOS  
NOS LiVROS DiDáTiCOS

katia maria Roberto de Oliveira kodama
Faculdade de Ciências e tecnologia/Unesp/Pres. Prudente

Resumo: Este texto apresenta as análises preliminares sobre os materiais didáticos que sub-
sidiam o ensino de Arte. Os levantamentos dos materiais se fizeram necessários para subsi-
diar dois Projetos de Extensão – o projeto do Núcleo de Ensino (Prograd) – Arte na Educação 
Infantil: propostas para promover, valorar e contextualizar as Cultura s e os saberes vivi- 
dos – que contou com a parceria de duas escolas da Educação Infantil da cidade de Regente 
Feijó e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (MEC/PIBID); subprojeto 
PIBID-Arte, desenvolvido no ensino Fundamental I, em cinco escolas da Rede Municipal de 
Presidente Prudente. Analisou-se se esses materiais atendiam aos objetivos previstos, nos 
dois projetos, de promover intervenções pedagógico-didáticas, para efetivar o conhecimento 
Arte, tendo como foco: leitura, apreciação, e experimentação da arte; a presença de uma edu-
cação visual e valorização das Culturas do país. Os estudos foram fundamentados nos Pressu-
postos Dialéticos defendidos por Ferreira, que separam uma pesquisa em três momentos: 
gnosiologia, ou teoria do conhecimento, lógica dialética e a epistemologia. As análises indica-
ram que é necessário realizar um estudo mais detalhado sobre os materiais didáticos. 

Palavras-chave: Linguagens da arte; ensino de arte; educação básica; materiais didáticos.

iNTRODuÇÃO 

Este texto propõe-se a analisar os materiais didáticos e paradidáticos que 
subsidiam as práticas do ensino das Artes nas escolas parceiras do projeto Nú-
cleo de Ensino (Prograd) e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Do-
cência (MEC/PIBID), coordenados por essa docente. A apreciação dos materiais 
foi guiada pela teoria da “Abordagem Triangular”, desenvolvida pela pesquisado-
ra Ana Mae Barbosa, e pelos Estudos da Cultura Visual, proposta defendida pelo 
pesquisador espanhol Fernando Hernández. 

Foi verificado se esses livros didáticos e paradidáticos usados continham in-
formações sobre as Culturas e as Artes brasileiras, da região e das cidades onde se 
desenvolveram as atividades. Averiguou-se se as características estéticas e sim-
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bólicas manifestadas nesses materiais para explicitar qual o conhecimento das 
Artes que se estabelece por essa via na formação dos educandos dessa faixa etá-
ria. Em decorrência do levantamento realizado nas escolas, a pesquisa foi direcio-
nada para os materiais destinados as atividades para o ensino de Artes Visuais.

Investigado se nos livros são contemplados conteúdos que problematizam a 
formação em Arte relacionada ao conhecimento e Alfabetização Visual, e se, em 
suas atividades, há a preocupação de estabelecer uma formação crítica para de-
senvolver o pertencimento Cultural, se apresentavam atividades que contemplas-
sem a história da Arte, a leitura da obra de Arte e o fazer artístico, como propõe a 
“Abordagem Triangular”, teoria proposta por Ana Mae Barbosa como norteadora 
de um ensino de Arte. Ainda, se haviam propostas para compreender as Culturas 
Visuais, se existiam atividades que promovessem a Cultura e diversidade Cultu- 
ral local e do país que fomentassem o referencial teórico e crítico dos educandos 
e educadores para atingir uma “Educação Emancipadora”, como enfatiza Barbosa, 
“Defendo a Cultura Visual e a Arte, ambas contextualizadas socialmente, histori-
camente e vivencialmente. O pós-modernismo trouxe para as análises da Arte as 
mesmas propostas de análises críticas usadas para as imagens de outros meios e 
categorias” (BARBOSA e CUNHA 2010 p. 78).

No Ensino Fundamental I, segundo o Parâmetros Curriculares Nacionais PCN-
-Arte e Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Volume 3 – Co-
nhecimento de Mundo, as várias linguagens das Artes devem ser apresentadas e 
trabalhadas com as crianças, as Artes Visuais (pinturas, desenhos, esculturas, 
arquitetura, fotografia, cinema, TV, publicidade, Web design entre outras encon-
tradas nos meios massivos de comunicação da atualidade), a Música, a Dança e o 
Teatro. Essa dinâmica, indicada pelo Referencial e pelo PCN, deveria ter sido im-
plementada desde 1998. Esses documentos foram publicados para nortear o en-
sino de Arte na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e 
deveria ter gerado, como propõe Paulo Freire, “Práticas Educativas Emancipado-
ras” (FREIRE, 1983). Uma educação emancipadora permite vislumbrar propos-
tas de mudança social através da decodificação do mundo e da inserção cons-
ciente nele.

Logo, as relações entre as manifestações Culturais Visuais e as linguagens das 
Artes que imperam na contemporaneidade, assim como as propostas de ensino, 
deverão se imbricar, podendo ser vistas como constitutivas de uma formação 
comprometida com as práticas e representações sociais das comunidades, prin-
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cipalmente quanto aos conteúdos Culturais veiculados pelos meios massivos de 
difusão e comunicação, predominantemente visuais. 

Ainda, sob a ótica dos estudos da Cultura Visual é possível compreender que 
as representações imagéticas e os objetos produzidos pelas Artes cumprem a 
função de auxiliar no entendimento e manutenção das práticas ritualísticas e 
simbólicas, aglutinadoras dos grupos geradores das Culturas populares subalter-
nas e/ou hegemônicas, no sentido de hegemonia e subalternidade Gramsciana 
(GRAMSCI, 2002). 

Assim, é preciso empreender esforços no sentido de registrar e ampliar a for-
mação do conceito de Arte e Cultura Visual, e de Cultura e Arte brasileira, princi-
palmente no Ensino Fundamental e na Educação Infantil. 

Hoje, após colhermos os frutos amargos dos modelos educativos tecnicistas, 
começam a surgir e a se vislumbrar propostas educativas humanizadoras e 
emancipadoras, pautadas pelo sensível, que margeiam a educação formal, dire-
cionadas para as expressões interiores das crianças. Também há que se mencio-
nar a proliferação das escolas de formação artísticas como de teatro, dança, pin-
tura e desenho que caminham paralelas a grade do ensino formal, nas associações 
de bairros, nos Pontos de Cultura, nas escolas de circo, para citar apenas algumas 
possibilidades que a sociedade inventa para não se perder no vazio social e no 
vazio vivido pela escola formal na atualidade. E, o mais interessante, essas pro-
postas educativas estão obtendo resultados mais animadores e eficazes.

Paulo Freire já apontou para a necessidade de se pensar a escola como um 
organismo conectado com as realidades vividas e as Culturas locais. Vive-se o 
momento dialético do início de um século que não permitirá ao homem ser como 
antes, conclamando-o a construir um humanismo novo para o milênio em curso, 
numa urgência até então desconhecida pela própria história. Freire aponta para 
o imbricação entre tempo e Cultura e, é fato que as Culturas são manifestadas e 
expressas pelas múltiplas linguagens da Arte:

Herdamos a experiência adquirida, criando e recriando, integrando-se às condi-
ções de seu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, dis-
cernindo, transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo – o da 
História e o da Cultura. (FREIRE, 1993, p. 41)

A real possibilidade para a construção de uma sociedade equilibrada em nos-
so tempo está nos processos de aprendizagens, como endossa o relatório DE-
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LORS: “a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – es-
pírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade 
pessoal e espiritualidade.” e, propõe no mesmo texto os pilares de uma educação 
para o século XXI, que consiste em “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, 
“aprender a viver juntos” e “aprender a ser” (DELORS, 2001, p. 31).

Esses quatro pilares estão sintonizados com a “Abordagem Triangular” pro-
posta por Ana Mae Barbosa, que aponta para a necessidade da escola oferecer, 
desde os anos iniciais, atividades que contemplem o conhecimento e contextua-
lização histórica dos fazeres artísticos da comunidade e do mundo, assim como 
já apontava Herbert Read, um dos primeiro teóricos do século XX a defender uma 
educação pela Arte. O teórico britânico enfatizava que a escola deve apresentar 
modelos de manifestações artísticas ricas em valores estéticos para as crianças, 
ninguém cria do nada e nem se reconhece produtor e consumidor de Arte sem 
observar o que é produzido de forma crítica em sua realidade, se essas oportuni-
dades forem oferecidas para as crianças elas se desenvolveram plenamente. 

E o que se entende por valores estéticos ricos? Sônia Carbonell indica uma 
resposta em seu livro “Educação Estética na EJA”.

Merleau-Ponty desenvolve uma fundamentação bastante consistente acerca do 
sensível, ao considerá-lo o território de origem da própria reflexão. A essa região 
pré-reflexiva, o pensador chamou de logos do mundo estético, isto é, um domínio hu-
mano em que o sensível é essência da nossa experiência. Para ele, o sensível não é 
subjetivo porque não se encontra interiorizado no sujeito psicológico, o sensível está 
localizado no mundo. O mundo é a unidade indivisa do corpo e das coisas. O sensível 
não está radicalmente separado do inteligível, ele possui uma função de conheci-
mento. O logos do mundo estético torna possível a intersubjetividade como intercor-
poreidade, que, por meio da linguagem, origina o logos do mundo Cultura l, isto é, o 
mundo humano da Cultura e da história, um mundo de significações criadas e com-
partilhadas. (CARBONELL, 2012, p. 22-23)

Ainda, existem elementos próprios nas linguagens da visualidade, Rudolf Ar-
nheim em “Arte y percepción Visual” aponta os elementos da linguagem visual, o 
equilíbrio, a forma, a forma como significação, o espaço, a luz, a cor, o movimento, 
a tensão e a expressão. E Donis A. Dondis, em “Sintaxe da Linguagem Visual”, no 
capítulo “Elementos básicos da comunicação visual”, elenca como elementos 
constitutivos dessa linguagem o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a 
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textura, a escala, a dimensão e o movimento. Quando explicitamos esses elemen-
tos para as crianças elas se empoderam de um saber subjetivo e de um instru-
mento para fazer escolhas conscientes no mundo predominantemente visual da 
contemporaneidade.

Ernst Fischer no capítulo primeiro do livro “A necessidade da Arte – A função 
da arte” nos provoca e também nos tranquiliza quanto a necessidade do ensino 
de Arte, 

“A POESIA É INDISPENSÁVEL. Se eu ao menos soubesse para quê...” Com este 
encantador e paradoxal epigrama, Jean Cocteau resumiu ao mesmo tempo a necessi-
dade da arte e o seu discutível papel no atual mundo burguês. [...] O homem anseia 
por absorver o mundo circundante, integrá-lo a si; anseia por estender pela ciência e 
pela tecnologia o seu “EU” curioso e faminto de mundo até as mais remotas constela-
ções e até os mais profundos segredos do átomo; anseia por unir na arte o seu “Eu” 
limitado com a existência humana coletiva e por tornar social a sua individualidade. 
[...] A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o 
mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. 
(FISCHER, 1983, p. 11-20)

Nessa perspectiva foi necessário conhecer os materiais didáticos e paradi-
dáticos presentes nas Escolas Parceiras dos projetos – Núcleo de Ensino e PIBID. 
A intenção da pesquisa não era avaliar especificamente um material, e como são 
trabalhados pelas escolas, mas que direção esses livros apontam para o ensino 
de Arte na perspectiva da Abordagem Triangular e dos Estudos das Visualidades. 
Nesse texto não serão mencionadas as escolas e tampouco os livros que foram 
analisados. Não se pretende elaborar uma crítica direcionada a uma ou mais es-
colas ou livros, mas pensar sobre uma realidade constatada.

Pretende-se elaborar um estudo exploratório/bibliográfico/descritivo que 
aponte como é fundamentado o ensino de Arte, que assinale prioridades para 
futuras pesquisas, explicitar dados para subsidiar estudos para indicar melho-
rias na elaboração de materiais didáticos e paradidáticos referentes ao ensino da 
Arte e suas linguagens. Nesse sentido a análise propôs-se a: 

• Investigar os conteúdos e atividades presentes nos materiais didáticos des-
tinados ao ensino de Arte, presentes nas escolas parceiras dos projetos.

• Averiguar quais são as relações entre os conteúdos e atividades encontra-
dos nos livros que contemplavam a “Abordagem Triangular” e que priori-
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zam a presença de uma educação visual e valorização das Culturas do país 
dentro das concepções da “Ação Cultural” proposta por Paulo Freire.

• E para fundamentar a análise, a metodologia escolhida baseia-se nos fun-
damentos Dialéticos defendidos por Maria Nazareth Ferreira.

A presença do “método dialético” fundamentado em Ferreira atende a finali-
dade de construir uma análise, que promova reflexões sobre as manifestações das 
Culturas subalternas, que estão inseridas em uma dinâmica de constante evolu-
ção e adaptação, envolvendo as manifestações Culturais e seus agentes como pro-
dutores e consumidores. Esta metodologia sustentará as análises dos conteúdos 
apresentados nos materiais encontrados nas escolas parceiras, por compreender 
os suportes didáticos escolares como geradores de valores, muitas vezes distan-
tes dos trazidos e produzidos pelos integrantes das comunidades educativas que 
constituem os ambientes das escolas. 

Parte ainda do pressuposto que a produção, a troca, a circulação dos bens e 
produtos Culturais sustentam as organizações sociais nos diferentes momentos 
da história, assim como na atualidade, e desencadeiam, concomitantemente, a 
divisão dos homens em camadas ou extratos sociais, determinado pelo quê e 
como a sociedade produz e pelo modo de modificar e intercambiar suas produ-
ções e suas manifestações Culturais. Este processo é visto como um procedimen-
to filosófico e compartilhado por Maria Nazareth Ferreira:

Nesse contexto qual o papel da filosofia? O papel da filosofia é reunir o que está 
separado, fragmentado, dando um sentido de totalidade e de unidade ao homem e 
suas ações. Sem a interferência da filosofia, o mundo cognoscível seria um conjunto 
de formas de parcialidades, onde o conhecimento científico não teria a visibilidade 
necessária para gerar transformação. (FERREIRA, 2006, p. 78) 

Nesse sentido, integrou diferentes ciências e vários teóricos resultando, como 
indica Ferreira, no uso da interdisciplinaridade e interproblematização, que fa-
zem parte do processo investigativo das Ciências Sociais que são ao mesmo tem-
po: “unitária – universal e específica – particular” (FERREIRA, 2006) e das Práti-
cas Educativas Emancipadoras propostas por Paulo Freire.

Freire acredita que a educação é um instrumento efetivo no processo de 
transformação da sociedade por ser possível, através dela, politizar o indivíduo, 
permitindo-lhe apropriar-se da sua realidade e atuar como sujeito de sua própria 
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história para fazer escolhas conscientes no mundo globalizado da atualidade. 
Uma Educação Emancipadora permite enxergar propostas de mudança social, 
através da decodificação do mundo e da inserção consciente nele. “Ninguém edu-
ca ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediati-
zados pelo mundo” (FREIRE, 1982, p. 67).

Por conseguinte, o caminho traçado pela “metodologia dialética”, segundo 
Ferreira, pode ser dividido em três momentos de compreensão que nortearão 
este projeto: 

“a)  gnosiologia, ou teoria do conhecimento. É o estudo da origem, organiza-
ção e validade do mundo das idéias, enquanto representação das coisas 
objetivamente reais [...]” (FERREIRA, 2006, p. 102) que se dará através 
dos estudos, de textos, livros e dos levantamentos bibliográficos feitos 
para subsidiar a compreensão do objeto do estudo: livros didático sobre 
o ensino de Arte.

“b)  lógica dialética, que estuda a estrutura e o funcionamento dos processos 
segundo os quais as idéias se relacionam umas às outras [...] A dialética é 
a compreensão da totalidade do real” (FERREIRA, 2006, p. 102). A aplica-
ção do conhecimento obtido nos estudos bibliográficos será empregada 
na apreciação dos materiais didáticos mencionados, através de análise 
qualitativa e não quantitativa. 

“c)  epistemologia: representa a teoria da ciência, ocupando-se do resultado 
cognoscitivo obtido, cristalizado em determinada ciência” (FERREIRA, 
2006, p. 103). A elaboração teórica dos conceitos poderá desencadear re-
sultados que explicitarão se as propostas analisadas nos materiais didáti-
cos atendem as propostas da Abordagem Triangular e se existem ativida-
des que desenvolvam uma educação visual e valorização das Culturas do 
país, para efetivar o conhecimento da e sobre a Arte. 

Primeiro foram feitos os levantamentos bibliográficos sobre o tema propos- 
to – O ensino de Arte nos materiais didáticos e paradidáticos, destinados para 
crianças da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental I. 

Procedeu-se a busca dos materiais didáticos presentes nas Escolas Parceiras. 
O levantamento realizado indicou que, em decorrência dos Programas de subsí-
dios de materiais didáticos implementados pelos governos Federal e Estadual, 
os materiais encontrados não eram diversificados e esta constatação direcionou 
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a análise para esses materiais. Assim, o texto apresenta as análises feitas em 
dois grupos de materiais que podem desencadear o conhecimento Arte nos li-
vros provenientes dos programas oficiais MEC e Secretaria do Estado da Educa-
ção e os que se propunham a subsidiar atividades artísticas desvinculados des-
ses programas. 

Nessa perspectiva, a análise teve como eixo estrutural a tríade proposta por 
Ana Mae Barbosa, os Estudos da Cultura Visual, proposta defendida pelo pesqui-
sador espanhol Fernando Hernández, e será dividido em três aspectos: quanto à 
diagramação e apresentação visual; quanto às ilustrações; quanto à possibili dade 
de ser um disparador dos valores Culturais das comunidades escolares.

quANTO A APRESENTAÇÃO ViSuAL E DiAGRAmAÇÃO

Dos livros encontrados, vinculados aos programas oficiais, foi possível subdi-
vidi-los em dois grupos, que serão denominados de grupo A, os que possuem 
excesso de informações e os do grupo B, que são muito simplistas, que apresen-
tam uma visualidade muito austera. 

Nos livros do grupo A, a diagramação das páginas satura a ocupação dos espa-
ços, sempre apresentando várias atividades e ou comandas em uma mesma pági-
na, sem prever um planejamento, que respeite as necessidades das crianças. Po-
de-se citar, como exemplo, a atividade destinada a crianças de seis anos. 

Na Figura 1 é proposto que, em quatro espaços delimitados de 7,0 x 7,0 cm, as 
crianças desenhem a brincadeira preferida, o que gostam de comer, uma coisa 
alegre e uma coisa triste. E na comanda da atividade, a linguagem visual – dese-
nho – é indicada como linguagem oral. “Por meio de desenhos (linguagem visual) 
conte (linguagem oral) mais um pouco sobre você”. E no balão que completa a 
comanda o mesmo equívoco é mantido, “É hora de falar mais um pouco de você 
e também ouvir o que os colegas vão dizer”. 

As comanda não são claras, desenhar pra quê? O desenho será apreciado pe-
los colegas? Ele será o desencadeador da atividade? Como uma criança de 6 anos 
pode desenhar coisas tão subjetivas de sua vida, como alegria e tristeza, em espa-
ços tão reduzidos? 
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Figura 1 Diagramação de página.

Fonte: Foto de autoria própria.

É importante lembrar que, nessa faixa de idade, de acordo com os autores Lo-
wenfeld e Brittain (1977), no livro “O Desenvolvimento da Capacidade Criadora”, 
o desenho infantil passa por algumas fases de desenvolvimento. Tem início por 
volta dos dois anos e se caracteriza por garatujas, e a criança não está preocupada 
se o seu desenho será avaliado, está centrada na sua experiência cinestésica e é 
realizado por prazer e pela oportunidade de registrar seus movimentos. 

Quando o controle visual é incorporado ao desenho, este deixa de ser cinesté-
sico e penetra o campo da imaginação, as linhas ganham controle e as garatujas 
são relacionadas a realidade da criança. Nesse momento, ela passa a repetir mo-
delos de formas desenhadas para expressar o que vê e pensa. Aproximadamente 
a partir dos quatro anos, expressa suas primeiras representações do mundo que 
a cerca, mesmo que visualmente ainda esteja no campo das garatujas – “garatujas 
nomeadas”. Nessa fase o desenho é seu mais poderoso meio de expressão, não 
importa o produto, mas o desenho como forma de expressão.

Na escola, não se deve estabelecer técnicas, padrões ou limitações do espaço. 
A escola deve ter ao seu alcance espaços grandes e materiais adequados para a 
criança se expressar. Seus desenhos estão se estruturando, ela passa a ver rela-
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ções em seu ambiente e o que representa. Os desenhos são estruturais e esque-
matizados. Assim, de acordo com as pesquisas de Lowenfeld e Brittain (1977), 
não é viável a atividade proposta para crianças de 6 anos na página analisada, 
que é um exemplo da quase totalidade encontrada nas propostas dos livros ana-
lisados como indicado a seguir. 

Figura 2 Atividades propostas vinculadas a Arte.

Fonte: Foto de autoria própria.

Na Figura 2, são apresentadas atividades vinculadas a obras de Arte, porém 
não são contextualizadas e estão distantes das propostas presentes na “Aborda-
gem Triangular” que enfatiza a compreensão da imagem; bem como o fazer, o ler 
e o contextualizar devem ser combinados. 

Nas atividades da Figura 3, encontramos a característica marcante do que é 
denominado pela autora desse texto de “estética do Desenho Pedagógico ”. Tam-
bém, a atividade de música popular não é contextualizada e a letra “M” é traba-
lhada como nas cartilhas.
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Figura 3 Características dos desenhos pedagógicos.

Fonte: Foto de autoria própria.

Figura 4 Atividades manuais.

Fonte: Foto de autoria própria.

Na Figura 4, a atividade não tem explícitos os objetivos, enquandram-se den-
tro das propostas do “fazer pelo fazer”, e reforça a idéia de que a Arte se resume 
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a atividades de cosntrução de “brinquedinhos para as crianças” ou de lembranci-
nhas para as festas. Importante ressaltar a má qualidade da impressão e do pa-
pel, que mantém as sombras das outras páginas (verso).

A atividade da Figura 5 é extremamente confusa e solidifica os modelos pré-
-estabelecidos de representação da paisagem. Esse modelo de representação é 
apresentado para as crianças como sendo o único possível pelas escolas, como se 
as paisagens só pudessem ser desenhadas dessa maneira. Neste contexto, a apre-
ciação de obras de Artes com o tema paisagem fica excluida do universo dos alu-
nos e professores.

 Figura 5 Estereótipo de paisagem. Figura 6 Diagramação precária.

Fonte: Fotos de autoria própria.

Os livros do grupo B, exemplificados na figura 6, não estimulam seus usuá-
rios – professores e alunos, não convidam e ou acolhem os leitores. Empregam 
recursos elementares de diagramação e seu colorido é pouco trabalhado. No li-
vro “Sintaxe da Linguagem Visual”, Dondis (2007, p. 23) salienta que a cor é “a 
contraparte do tom com o acréscimo do componente cromático, o elemento vi-
sual mais expressivo e emocional”. O autor aponta também que essas informa-
ções foram ampliadas pelos estudos elaborados pela psicologia da Gestalt. Nesta 
perspectiva, fica a pergunta: como a criança e mesmo o professor pode ter pra-
zer em manipular um livro sem atrativos visuais? 
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Em oposição aos livros analisados do grupo A, os do grupo B são elaborados 
de forma monocromática ou, como no exemplo, com o uso de duas cores, estando 
próximo da diagramação encontrada em cartilhas antigas que não possuem a 
inserção de visualidades relacionadas à visualidade contempôranea. 

Como nos outros livros, a obra de Arte é apresentada de forma não contextua-
lizada, como no exemplo da figura 7. E fica a pergunta: como observar uma pin-
tura em um espaço tão reduzido? Ainda, as brincadeiras tradicionais são apre-
sentadas como algo “folclorico”. Algo distante da realidade dos pequenos. Qual o 
sentido de tradição, expresso na imagem apresentada? Como será tratado o con-
ceito de tradição?

Figura 7 Diagramação precária.

 

Fig. 7 – Diagramação precária 

Fonte: Foto de autoria própria 

Fonte: Foto de autoria própria.

A imagem apresentada demostra que brincadeiras tradicionais estão vincula-
das ao mundo do campo, e são, inexistentes no cotidiano da grande maioria das 
crianças. Temos, nas escolas, dois materiais com visualidades opostas, um sem 
cor, sem interesse visual e outro que mais se assemelha aos panfletos de merca-
dos, saturados de informações. Existe, nessa lógica, um interesse não-pedagógico 
na elaboração desses materiais.
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No Brasil, os programas educacionais são fartos em distribuir livros, cujos 
conteúdos visuais são elaborados visando à quantidade de informação que é pos-
sível incluir em uma página ou demonstram falta de cuidado com as escolhas das 
imagens, geralmente provenientes de bancos de imagens disponíveis gratuita-
mente na Internet, de péssima impressão, de papel inferior. Essa proposta econô-
mica e sem recursos está na origem dos materiais didáticos elaborados no início 
do século XX, quando as gráficas não dispunham de recursos tecnológicos e os 
custos de se produzir materiais impressos eram elevados no país.

Como consequência, os livros didáticos eram pouco elaborados e despojados 
visualmente. Para suprir essa escassez os futuros professores tinham uma disci-
plina denominada Desenho Pedagógico nas Escolas Normais e Institutos de Edu-
cação onde aprendiam os rudimentos de desenho e alguns esquemas de constru-
ção de imagens para ilustrar suas aulas. Essas ilustrações seguiam os padrões 
das cartilhescos. 

Também, as cartilhas foram, e são importantes difusoras das imagens encon-
tradas na maioria dos materiais didáticos da atualidade. A Cartilha Proença era 
editada em Portugal e, a partir de 1926, foi um dos principais materiais usados no 
país. Na década de 40, a cartilha Caminho Suave preconizava “Alfabetizando pela 
Imagem”, e estabeleceu uma diagramação e estética ainda mantida na atualidade.

Figura 8 Cartilha Caminho Suave primeira edição lançada em 1948.

Fonte: Foto de autoria própria.
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Figura 9 Capa Cartilha Proença.

Fonte: Foto de autoria própria.

Essa visualidade do Desenho Pedagógico e das Cartilhas são predominantes 
nos livros analisados: muitos textos, poucas imagens, monocromáticos e, quando 
há colorido, cria-se uma poluição visual, os desenhos são estereótipos vinculados 
ao Desenho Pedagógico e repetem os modelos criados em propostas desenvolvi-
das no século XIX e início do século XX. Essa estética é denominada nesse traba-
lho de “Estética Pedagógica”.

quANTO ÀS iLuSTRAÇÕES

Os livros reproduzem os esquemas do Desenho Pedagógico. No livro Metodo-
logia do Ensino de Arte, as autoras, Ferraz e Fusari (1993), abordam o assunto e, 
nos estudos elaborados, dentro da ótica das autoras, foi constatado que um dos 
livros mais usados para esse fim foi o “Manual de Desenho Pedagógico”, de José 
Arruda Penteado (1958), e a coleção “Desenhos Artísticos Pedagógicos”, de Clau-
dia Joquebede Salaas Borges (s.d.). 

Esses são “clássicos” exemplos da estética, ainda adotada pelas escolas, em 
todos os seus aspectos visuais, na estruturação dos espaços das salas de aula, no 
planejamento complementar das atividades como cartazes, quadros de avisos, 
planejamentos, das exposições nos corredores das escolas, criando uma visuali-
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dade excessiva, onde o mesmo padrão de desenho se repete, já que, a grande 
parcela dessas atividades são copiadas da Internet na atualidade, reproduzindo 
essa visualidade, inalterada em inúmeros sites destinados aos professores, bas-
tando digitar no “Google” “atividades para o primeiro dia de aula”, ou “atividade 
para alfabetização” ou “atividades para pré-escola” que aparecerão uma infini-
dade de sites e links com propostas, todas com a mesma característica mantendo 
o mesmo padrão da visualidade dos livros didáticos encontrados nas escolas. 

Quanto aos livros analisados, que se propõem a subsidiar atividades para o 
“conteúdo de arte”, a totalidade das ilustrações se encaixam na descrição do De-
senho Pedagógico e os conteúdos estão atrelados com propostas estritamente 
vinculas ao fazer, como nas imagens a seguir.

Figura 10 Exemplos de atividades de Arte.

Fonte: Fotos de autoria própria.

O “Manual de Desenho Pedagógico”, de José Arruda Penteado, foi um livro 
obrigatório na formação de professores das Escolas Normais e Institutos e Edu-
cação. O livro analisado é uma edição de 1958 (Figura 11). Nele é possível avaliar 
que os princípios dos desenhos e ilustrações encontrados nas escolas, seguem o 
mesmo padrão de visualidades. Ainda, ele fornece um parâmetro para entender 
que desde o início do século das ilustrações e diagramações das cartilhas, e por 
extensão a visualidade escolar permanecem inalteradas, e que a ideia de ensino 
de Arte está centrada no fazer e em um fazer restrito aos modelos encontrados. 
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Figura 11 Páginas do Manual de Desenho Pedagógico.

Fonte: Foto de autoria própria.

Nesse sentido, é fundamental ressaltar que essa estética dos Desenhos Peda-
gógicos não está presente no dia-a-dia das crianças pois é evidente que a publici-
dade e a própria televisão, que sobrevivem da sedução para gerar o consumo, 
não podem e não criam nada tão estereotipado e sem inovação como os dese-
nhos dos materiais destinados às escolas. Dessa forma, a educação formal presta 
uma enorme contribuição para esses meios de difusão de informações e forma-
ção de consumidores, ao perpetuar uma estética tão fora da realidade de seus 
alunos: nada é tão sem conteúdo visual como os desenhos e ilustrações presen-
tes nas escolas. 

Nessa perspectiva, fica a indagação: Como se sentir fascinado pela sala de 
aula, se o cartaz da esquina é mais atrativo? Como afirma MORAN (2008, p. 7), 
“a escola é pouco atraente”. Essas considerações não são apresentadas neste 
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texto para defender a estética do consumo, mas para demonstrar como a Escola 
está descontextualizada. 

quANTO À POSSiBiLiDADE DE SER um DiSPARADOR DOS VALORES CuLTuRAiS 

Nesse mundo globalizado e imagético, a Arte é, segundo Lúcia Santaella, o 
veículo comunicacional que está impregnado de síntese do presente, mas que 
sempre aponta para o futuro, pois se encontra próximo dos “enigmas do real”. 
Afirma ainda que, nos tempos mutantes da atualidade, os artistas fornecem as 
explicações mais imediatas “pelo simples fato de que, parafraseando Lacan, eles 
sabem, sem saber, que sabem” (SANTAELLA, 2003, p. 31).

As manifestações das Artes são sempre um acontecimento coletivo, pois en-
volve, necessariamente, um produtor ou produtores, o contato com diferentes 
saberes e ofícios e um receptor ou receptores. São compostas por um conjunto 
formal de procedimentos tecnológicos e atitudes que refletem as formas de pen-
sar e agir de uma comunidade, que possui diferentes Culturas, que coexistem no 
mesmo espaço/tempo. 

Ana Mae Barbosa, aponta para essa diversidade Cultural e para a tendência 
da escola de excluir o conhecimento da Arte, suas linguagens e suas múltiplas 
manifestações.

O que temos, entretanto, é o apartheid cultural. Para o povo, o candomblé, o car-
naval, o bumba-meu-boi e a sonegação de códigos eruditos de arte que presidem o 
gosto da classe dominante que, por ser dominante, tem possibilidade de ser mais 
abrangente e também domina os códigos da Cultura popular. [...] O intercruzamento 
de padrões estéticos e o discernimento de valores deviam ser o princípio dialético a 
presidir os conteúdos da aprendizagem da arte, através da magia do fazer, da leitura 
deste fazer e dos fazeres de artistas populares e eruditos, e da contextualização des-
tes artistas no seu tempo e no seu espaço. (BARBOSA, 1991, p. 33) 

Nesta perspectiva, a autora afiança um bom ensino de Arte e defende que os 
estudos da Cultura Visual devem acompanhar a formação do educador e ser 
apresentado para os pequenos: “porque é impossível o desenvolvimento integral 
da inteligência sem o desenvolvimento do pensamento divergente, do pensa-
mento visual e do conhecimento presentacional que caracterizam a arte” (BAR-
BOSA, 1991, p. 5).

Para Ana Mae, “arte é cognição” e constitui-se em um processo educacional 
próprio e possui suas especificidades referentes ao dado cognitivo. Destaca a im-
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portância do fazer, mas não o fazer isoladamente, sem a compreensão da ima-
gem. Para ela o fazer, o ler e o contextualizar devem ser combinados. Defende a 
importância do contato com as obras de Arte e especifica que é necessário saber 
sobre a produção, sobre leitura e sobre contextualização das mesmas. Valoriza o 
essencial do objeto artístico, ou seja, valoriza a Arte por ela mesma. Nesse senti-
do, todas as formas de Arte, ou melhor, todas as produções elaboradas pela hu-
manidade, independente do lugar e do tempo, podem ser compreendidas em sua 
maneira de ser. 

Na Proposta Triangular, a Arte, apresentada por Ana Mae, se efetiva como co-
nhecimento quando explicita e articula os saberes da experimentação, que é viven-
ciar fazeres com sentido e significado, da decodificação da linguagem que estru-
tura a obra como linha, cor, profundidade, técnica e o da informação quando a 
situamos no tempo e espaço como produto das Culturas. Fazer, ler e contextualizar.

Contextualizar consiste em inter-relacionar a História da Arte com outras 
áreas do conhecimento, compreendê-la na sua relação com o social, com o local, 
com a biodiversidade, com as características psicológicas e antropológicas das 
comunidades que geram a obra e, estabelecer relações dessa obra com o nosso 
tempo, lugar e com o mundo. Ler é oportunizar, é despertar a capacidade crítica 
dos alunos. A Arte não se reduz ao certo ou errado, considera-se a pertinência, o 
esclarecimento e a abrangência. O objeto de interpretação não é só a obra e não 
só o artista. O fazer, descortina possibilidades de expressão, baseia-se no estimu-
lar o fazer artístico, não o fazer por fazer, mas como interpretação, transformação 
e criação. Barbosa, no livro “Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte”, escla-
rece o quanto um ensino de Arte pode contribuir para instrumentalizar a escola 
e promover as mudanças necessárias para efetivar uma educação libertadora e 
transformadora, compactuando com Paulo Freire.

Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a 
realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indiví-
duo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar 
a realidade que foi analisada. (BARBOSA, 2003, p. 18)

O conhecimento artístico não deve ser considerado como um meio para ou-
tras áreas do saber, ele não pode ter como objetivo ilustrar os trabalhos de por-
tuguês, geografia, história ou mesmo formar hábitos de limpeza, ordem, atenção, 
concentração e ser usado como um instrumento para relaxar. O conhecimento 
artístico deve ser visto como um fim em si, como um saber carregado de especi-
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ficidades, com objetivos e conteúdos próprios e que, se fundamentado numa con-
cepção estética, vai além da própria disciplina escolar, envolve beleza, símbolo e 
diversidade de linguagens, pode ser considerado como uma forma de sensibiliza-
ção para além do ensino de Arte. O que se observou nos livros didáticos é que, 
quando há referência a manifestações de Arte e Cultura, ela está diluída em ou-
tros conteúdos. 

Os livros encontrado nas escolas, que se propunham a desenvolver atividades 
de Arte, são destinados a subsidiar os trabalhos e atividades dos professores so-
mente no aspecto – fazer – e um fazer descontextualizado, um fazer por fazer, e 
estão mais próximos de receituários de técnicas simplistas de construção de tra-
balhos manuais. Abaixo seguem algumas páginas analisadas dos referidos livros 
destinados ao ensino de Arte.

Figura 12 Páginas de atividades.

Fonte: Foto de autoria própria.
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Assim como, as propostas da coleção que apresenta atividades para aplicação 
em datas comemorativas, construções de bandinhas de sucatas, lembrancinhas 
para as festas e os livros para subsidiar a realização de trabalhos com EVA, com 
atividades para decorar a sala e com propostas para datas comemorativas. 

Figura 13 Atividades de datas comemorativas.

Fonte: Foto de autoria própria.

Fernando Hernández (2007) aponta para a necessidade da escola repensar 
suas práticas, principalmente as práticas relacionadas às atividades que se vin-
culem a um “alfabetismo” visual. Os materiais acima apresentados estão em dis-
sonância com o que o pesquisador propõe:

Isso significa reconhecer que se produz uma distância entre o modo como a Es-
cola educa e como educam tanto os meios da Cultura Visual popular (o cinema, os 
videogames, a música popular, as séries de televisão, a internet, os desenhos anima-
dos na televisão, a publicidade, etc.), como as Artes visuais. Distância que se deve 
levar em conta, não apenas a partir da esfera da educação dos meios, mas também 
como parte da educação das Artes visuais. Sobretudo devido ao papel relevante que, 
[...] está adquirindo nas práticas artísticas a relação com as representações da Cultu-
ra popular e as emergências sociais. (HERNÁNDEZ, 2007, p 32)

CONCLuSÕES 

Foi investigado se nos livros são comtemplados conteúdos que problemati-
zam a formação em Arte relacionada ao conhecimento das Artes Visuais e se, em 
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suas atividades, há a preocupação de estabelecer uma formação crítica para de-
senvolver o pertencimento Cultural. Se apresentavam atividades que comtem-
plassem a história da Arte, a leitura da obra de Arte e o fazer artístico, como 
propõe a Abordagem Triangular, como norteadora de um ensino de Arte. Se ha-
viam propostas para compreender as Culturas Visuais. Se existiam atividades 
que promovessem a Cultura e diversidade Cultural local e do país, que fomentas-
sem o referencial teórico e crítico dos educandos e educadores, para atingir uma 
Educação Emancipadora.

Os livros analisados não contribuem para inserir e nem promover uma edu-
cação que vá ao encontro de uma formação atualizada. É possível afirmar que, a 
apresentação e a concepção visual dos livros e materiais didáticos destinados às 
escolas, estão aquém do necessário para cumprir os objetivos propostos no PCN-
-Arte e no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil quanto ao 
ensino de Arte. 

Os livros são de uma concepção visual primária, não fazem uso de obras de 
Arte, os desenhos são estereótipos dos desenhos pedagógicos, a diagramação é 
elementar e pouco atrativa, as ilustrações das histórias não apoiam as narrativas. 
Raramente, existem indicativos de propostas para explorar outros livros de ima-
gens ou que sejam ilustrados por artistas, ou apresentado propostas que de-
monstrem aos professores que eles podem utilizar outros recursos destinados à 
escola, em outras mídias. São poucas as indicações para que se utilizem conteú-
dos presentes nos muitos sites sobre Cultura e Arte, disponíveis na atualidade 
como o Google Art ou o Arte na Escola, entre muitos outros que apresentam pro-
postas sérias e vinculadas com um verdadeiro conhecimento sobre e de Arte 
para as escolas. 

Em todas as atividades enunciadas, não encontramos referências de que ins-
trumentalizem os educadores e educandos para ampliar sua consciência artísti-
ca, Cultural e Visual. 

Portanto, esse texto foi elaborado para expressar o desejo de ampliar as ofer-
tas de formação através da imagem e da Arte e promover as Culturas das comu-
nidades, enriquecer o vocabulário das crianças, apresentar outras possibilidades 
estéticas para suscitar escolhas e ampliar as noções de Alfabetização Visual e 
Pertencimento Cultural. Os projetos desenvolvidos pelos bolsistas do Núcleo de 
Ensino e do programa PIBID se configuram, nesta perspectiva, como uma via efe-
tiva para interferir nesta realidade. Todas as propostas desenvolvidas com as 
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crianças foram acompanhadas por professores e despertaram questionamentos 
e reflexões, e o mais positivo, todas as escolas manifestaram aceitação e desejo da 
permanência dos projetos.

É importante ressaltar que, nos levantamentos feitos nas escolas, não foram 
encontrados materiais significativos destinados ao ensino de Arte ou a formação 
em Arte dos professores. Com essa realidade posta, a pesquisa foi encaminhada 
para os materiais disponíveis nas escolas. Também não foi possível encontrar 
materiais significativos sobre o ensino de música. 
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