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ApresentAção

Veredas. Este nome remete à grande obra de Guimarães Rosa, Grande sertão: 
veredas. Este é um tipo de bioma de áreas savânicas e muito comum no Cerrado, 
Bioma que compreende o Brasil Central. A vereda é lugar onde se encontra água no 
meio do sertão. Mas também significa atalho, direção, travessia. Esta última acepção 
da palavra está implicada sobremaneira na obra de Rosa, que narra a trajetória de ama-
durecimento do seu herói sertanejo. Na presente “travessia”, vereda é uma metáfora 
para introduzir o leitor no universo do trabalho docente do CEPAE/ UFG. Este livro 
apresenta um conjunto de experiências, relatos de projetos e práticas pedagógicas 
realizadas nesse centro que se pretende um caminho para os alunos seguirem rumo à 
sua autonomia, uma travessia para uma vida plena.

Antes, porém, de conhecer os trabalhos desenvolvidos na escola, cumpre des-
crever o trajeto percorrido até aqui, quando o leitor tem nas mãos este livro. Esta 
obra só foi possível com a parceira entre a RIEC e o CEPAE, e o apoio do LIFE/ 
CAPES. Explica-se. Desde 2013, professores do Cepae têm entrando em contato 
com a RIEC - Red Internacional de Escuelas Creativas - Construyendo la Escuela 
del Siglo XXI, e identificaram-se com sua proposta de inovação pedagógica, ecofor-
mação e sustentabilidade. A RIEC foi criada pelo professor Saturnino de la Torre, da 
Universidade de Barcelona, em 2012, e hoje tem pesquisadores em vários países da 
Europa e América Latina. Os professores pesquisadores da rede colaboram para a 
identificação, potencialização e difusão de instituições educativas que desenvolvam 
práticas de ensino, pesquisa e formação criativas, transdisciplinares e ecoformadoras, 
em âmbito nacional e internacional, visando a valorização de iniciativas que apoiem 
a religação dos saberes, a formação integral e a consciência planetária. A rede é uma 
Comunidade de Ciência com Consciência comprometida com o presente e o futuro 
da sociedade e da educação. Sua intencionalidade é investigar escolas criativas e con-
tribuir para o reconhecimento e a socialização de projetos e processos institucionais, 
construídos coletivamente, e que sejam criativos, transformadores, fruto de uma nova 
consciência.

Ao travar conhecimento com o CEPAE, a RIEC considerou que a escola é uma 
instituição educativa que tem desenvolvido projetos com indícios de cultura criativa e 
inovadora nas últimas décadas. De fato, o Colégio de Aplicação da UFG, que iniciou 
suas atividade em 1968, em 1994 mudou o nome para Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação - CEPAE, destacando assim sua vocação para atividades de 
ensino vinculadas à pesquisa e à extensão. De acordo com o projeto pedagógico da 
unidade, esta deve:

I. Realizar experiências pedagógicas, mediante projetos de ensino, pesquisa e extensão 
próprios e/ou integrados às Unidades Acadêmicas da Universidade Federal de Goiás;
II. Ser o principal campo de estágio e práticas de ensino para os cursos de Licenciatura e 
áreas afins da Universidade Federal de Goiás;
III. Promover a Educação Básica: Infantil, Fundamental e Média, com o objetivo declara-
do de obter maior envolvimento, solidariedade e compromisso de todos os segmentos da 
comunidade escolar e da sociedade com a democratização e qualidade de ensino;



IV. Ministrar cursos e/ou participar efetivamente de projetos voltados para a qualificação 
de docentes da Educação Básica: Fundamental e Média da rede de ensino público e par-
ticular do Estado de Goiás.
V. Proporcionar a oportunidade de formação continuada em educação básica à licencia-
dos e profissionais atuantes na educação básica oferecendo cursos de pós-graduação lato 
sensu e stricto sensu. (Regimento CEPAE/UFG)

O CEPAE é um dos colégios de aplicação das universidades federais do Bra-
sil, sendo também o centro de estágio preferencial dos cursos de licenciatura da Uni-
versidade Federal de Goiás, contudo desfruta de autonomia e condição diferenciada 
de trabalho. Diferentemente dos demais Colégios de Aplicação do Brasil (CAs) os 
docentes lotados no CEPAE/UFG são da carreira de Magistério Superior Federal 
(MSF), ou seja, seu corpo docente compõe, efetivamente, o quadro de professores da 
UFG. Por determinações legais, e diversamente do que ocorre entre professores de 
escolarização básica tanto da rede pública quanto privada, para os quais não há neces-
sariamente exigência de pós-graduação, os professores do CEPAE/UFG são doutores 
e mestres, como determinam os editais dos concursos para docente da Universidade 
e atuam como pesquisadores dentro de suas áreas de interesse.

A RIEC considera interessantes os projetos desenvolvidos no CEPAE e tem 
dialogado com seus professores no sentido de torná-los visíveis. Com efeito, a rede 
compreende que as escolas criativas são instituições que têm características supera-
doras das práticas instituídas e naturalizadas nas escolas, por isso transcendem, pois 
são instituições que recriam suas concepções, fundamentos, valores e práticas. Assim, 
buscam transformar as pessoas, os projetos e processos escolares, os contextos e a 
realidade social. Em outras palavras, a Ata de Criação da RIEC (2012, p. 1) define por 
escolas criativas:

aquelas instituições educativas que vão mais além de onde partem (transcendem), que 
dão mais do que possuem e sobrepassam o que delas se espera (recriam), que reconhe-
cem o melhor de seus alunos e professores (valoram), que crescem por dentro e por fora 
buscando em tudo a qualidade e a melhora (transformam). Em outras palavras, aqueles 
centros que desenvolvem os potenciais criativos dos alunos, valores humanos, sociais, 
de convivência, liberdade e criatividade, competências para a vida, iniciativa e capacid-
ade empreendedora, dando importância ao desenvolvimento humano e ambiental susten-
táveis e objetivando sempre conjugar conhecimento com reconhecimento. Compartilham 
um olhar transdisciplinar e ecoformador da educação.

Fruto desta interação entre o Cepae e a RIEC, em abril de 2014 aconteceu no 
Cepae o I Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas. Neste encontro, 
professores de vários lugares do Brasil – e até de Portugal – tiveram espaço para 
relatarem suas práticas pedagógicas criativas. Particularmente, a maioria das comuni-
cações apresentadas foi de autoria dos professores do CEPAE, e agora, desenvolvidas 
em artigos, compõe este livro com o patrocínio da LIFE /CAPES, laboratório que está 
em fase de implantação, com o qual o CEPAE foi contemplado por meio do Edital 
CAPES 067/2013. 

Um dos principais objetivos da CAPES ao instituir o LIFE - Laboratório In-
terdisciplinar de Formação de Educadores – é fornecer às universidade condições 
para desenvolver ações que incidam sobre a formação docente, realizando atividades 
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que promovam a troca de experiências e a ampliação de saberes e conhecimentos 
necessários ao exercício da docência. De fato, a partir da divulgação das experiên-
cias pedagógicas relatadas neste livro, será possível demonstrar o que o CEPAE tem 
produzido a partir dos diálogos feitos com os cursos de Licenciaturas; da realidade 
escolar propriamente dita; das pesquisas desenvolvidas por seus docentes e das muitas 
articulações que apenas um ambiente que reúne a pesquisa e o chão da escola pode 
promover. Os projetos apresentados neste livro serão utilizados em cursos de forma-
ção de professores a serem ofertados pelo Laboratório Interdisciplinar de Formação 
de Educadores - LIFE/UFG.

Os trabalhos apresentados demonstram uma parte da diversidade de atividades 
que o CEPAE/UFG desenvolve. A riqueza dessas experiências, seja dos projetos que 
envolvem toda a comunidade escolar, seja de relatos que denotam o enorme cuidado 
com as especificidades, além da ruptura das barreiras que separam as disciplinas esco-
lares, tornam claro e evidente as possibilidades de construir uma escola comprometida 
com a reflexão de sua realidade, mesmo diante das contradições tanto da escola como 
do mundo. Ludicidade, interdisciplinaridade, cidadania e poeticidade são tematizados 
de forma plural por meio de experiências nos diversos campos das disciplinas escola-
res e com diferentes linguagens.

Ao se identificar escolas criativas pretende-se que em um futuro próximo se 
possa oportunizar que estas dialoguem sobre o trabalho docente que desenvolvem. 
Tal iniciativa pode contribuir para o intercâmbio de escolas e assim impulsionar uma 
cultura de transformação, de mudanças de consciência, valores, princípios que provo-
quem a criação de novas relações com o planeta, com o ser humano e com as socie-
dades. O reconhecimento de ações criativas, projetos criativos, instituições criativas 
pode inspirar outras escolas a construírem inovações em seu contexto institucional. 
Considera-se como fundamental a mudança de cultura institucional em prol do re-
conhecimento do papel da criatividade e da transdisciplinaridade na elaboração de 
inovações que sejam transformadoras.

Fica evidente, finalmente, a pluralidade significativa da Vereda, metáfora cara 
à literatura brasileira, de Gonçalves Dias a Guimarães Rosa, que ganha aqui amplos 
significados: compor travessias, pensar rumos, registrar caminhos, é essa a função de 
uma escola que pensa possibilidades para formação de professores, com competência, 
eficiência e criatividade.

Marilza Vanessa Rosa Suanno - UFG/UEG/RIEC
Rusvênia Luiza Batista Rodrigues da Silva - CEPAE/UFG

Vivianne Fleury de Faria - CEPAE/UFG
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LuDens: o LúDiCo e A AborDAgem Do 
ConheCimento mAtemátiCo

Élida Ferreira da Silva

Gene Maria vieira lyra Silva

Greiton toledo de azevedo

Jaqueline GoMideS da CoSta

luCiana Parente da roCha

MarCello luCaS

MariSa GoMeS doS SantoS

neiSi Maria da Guia Silva

renato Sardinha

introdução

O ato de ensinar matemática deve contribuir para desenvolver o raciocínio 
lógico, para estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de 
resolver problemas. Tal aspecto requer que os educadores, envolvidos nesse trabalho, 
busquem ações capazes de aumentar a motivação dos educandos para a aprendiza-
gem desse conhecimento, além de desenvolver neles a autoconfiança, a organização, 
a concentração, estimulando a socialização e as interações desses aprendizes com os 
demais colegas e com o professor.

Dessa forma, o lúdico como recurso pedagógico possibilita ações capazes de 
modificar a postura do aluno frente ao conhecimento matemático. Atividades lúdicas 
na sala de aula mudam a rotina dos estudos e contribuem para que o interesse dos alu-
nos seja despertado e, assim, tornam o processo de aprendizagem mais interessante e 
divertido. Corroboramos com Rizzi e Raydt (2001) ao afirmar que:

É de extrema importância que a criança esteja inserida neste ambiente de brincar e ao 
mesmo tempo buscar conjecturas, reflexões, análise e criação. [...] O jogo, a partir do 
momento que está cobrando imaginação da criança, passa a ajudá-la a desenvolver a sua 
capacidade de não só resolver problemas, mas de também encontrar várias maneiras de 
resolvê-los. (RIZZI, RAYDT, 2001, p. 63, apud CORDEIRO, 2012 p. 2)

Apresentar o conhecimento matemático de um modo diferente daquele centra-
do nas demonstrações e no formalismo de sua linguagem característica para, então, 
contextualizá-lo por meio de atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras educati-
vas, pode ser uma estratégia capaz de estimular os alunos a fazerem uso desse racio-
cínio contextualizado para abordar a matemática. A contextualização ajuda-os “[...] 
a reduzir a complexidade da repre sentação simbólica1 [...]” (JANVIER (1987), apud 
MOYSÉS, 1997, p. 78), lhes possibilitando ir “[...] diretamente às relações fundamen-
tais, simplificando ou dispensando, muitas vezes, a recorrência das fórmulas algébri-
cas [...]” (MOYSÉS, 1997, p. 78), favorecendo a compreensão dos conceitos envolvi-
dos, uma vez que “[...] possuir representações de conceitos e procedimentos é tão 

1 Tal redução é compreendida no sentido de diminuir a distância da compreensão do aluno e a complexidade da linguagem.
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importante quanto possuir as habilidades e condições necessárias para o seu uso 
num contexto determinado” (GÓMEZ-GRANELL, 1998, p. 275).

Fazer uso do lúdico, como os jogos e as brincadeiras, para a abordagem do 
conhecimento matemático, possibilita ao aluno aproximar-se desse conhecimento de 
uma forma que “lhe permite explicitar mais facilmente a semântica – da opera-
ção e assim cons truir uma representação mental interna da mesma” (GÓMEZ- 
GRANELL, 1998, p. 276), tornando-o mais capaz de explicar as relações e 
transformações relacionadas ao conhecimento contido na atividade. Desse 
modo, tais atividades podem favorecer o entendimento e a aprendizagem da 
matemática e, assim, modificar a postura dos alunos frente à abordagem dos 
aspectos sintáticos – do conteúdo matemático, gerando condições favoráveis 
para a sua construção do conhecimento.

Diante dessas premissas, a partir do ano de 2009, a Subárea de Matemática do 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, da Universidade Federal de Goiás 
(CEPAE/UFG) propôs desenvolver, numa manhã de sábado, um rol de atividades, nas 
quais o conhecimento matemático pudesse ser abordado por meio do lúdico, como os 
jogos e as brincadeiras educativas. Nascia, assim, a primeira edição do projeto Lu-
dens: Jogos e brincadeiras na matemática.

O Ludens é uma ação concreta nessa direção. Ele tem como propósitos contri-
buir para despertar, no jovem aprendiz do ensino básico, o interesse pela matemática 
e por seu estudo, e constituir-se como lócus de discussão e capacitação de professores 
para o uso de metodologias que tenham o lúdico como recurso didático para o ensino 
da matemática.

o ponto em que tudo começa: o Ludens na segunda fase do ensino fundamental 
e ensino médio

A primeira edição do Ludens aconteceu em 2009 e contou com a participação 
de cerca de 150 alunos, da segunda fase do ensino fundamental e do ensino médio, do 
CEPAE/UFG. Nessa edição, foram oferecidas nove oficinas que geraram, na maioria 
dos alunos participantes, um sentimento de surpresa com a experiência de abordar o 
conhecimento matemático dessa forma. Os ministrantes dessas atividades foram os 
professores dessa Subárea e do Laboratório de Educação Matemática (LEMAT/IME) 
do Instituto de Matemática e Estatística, da Universidade Federal de Goiás (IME/
UFG). Vários alunos relataram que, até então, não haviam percebido a matemática 
presente nas brincadeiras e nos jogos, da forma como foi abordada no evento. A reali-
zação do Ludens fortaleceu a parceria entre o CEPAE e o IME, pois alguns professo-
res do Instituto participaram como ministrantes de oficinas no evento. 

Na segunda edição do Ludens, em 2010, houve um crescimento tanto na quan-
tidade de oficinas oferecidas, quanto em número de participantes. Ao todo, foram 
ministradas quinze oficinas e participaram cerca de duzentos alunos, entre alunos do 
CEPAE e de outras escolas públicas da região. Naquela edição, alunos da graduação e 
da pós-graduação do IME/UFG também atuaram como ministrantes de oficinas, além 
dos professores já envolvidos, da Subárea e do Instituto. 
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Em 2011, ocorreu a terceira edição do Ludens. Nesse ano, o evento começou 
a consolidar-se como um projeto de extensão da Subárea de Matemática, direcionado 
aos alunos da segunda fase do ensino fundamental e ensino médio do CEPAE/UFG, 
bem como, aos alunos dos mesmos níveis escolares de escolas da comunidade vizinha 
a este Centro. As atividades conseguiram fazer com que os alunos pudessem vivenciar 
a abordagem do conhecimento matemático de uma forma diferente da tradicional. 
Isso os motivou, pelo menos naquele momento, a se interessarem mais pela matemáti-
ca. Esse aspecto pôde ser evidenciado pela manifestação de um grupo de alunos junto 
à Subárea sobre a realização do evento, argumentando “que gostaram de estudar 
matemática, através das brincadeiras”.

Em 2012, o Ludens passou a incorporar outra atividade da Subárea, o “Con-
curso de Matemática e Brinquedo”, voltado para os alunos da 1ª fase do ensino fun-
damental do CEPAE que, até então, era realizado em outro momento. Ao incorporar 
essa ação, o evento passou a oferecer atividades para alunos de todo o ensino básico, 
pautadas na abordagem do conhecimento matemático por meio do lúdico.

Naquele mesmo ano, se iniciou uma parceria da Subárea com a Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), do campus da cidade de Anápolis-GO, com a participação 
de professores e alunos da graduação dessa instituição como ministrantes de oficinas 
e/ou membros da comissão organizadora do evento. Além disso, contou-se também 
com a colaboração de professores da educação básica de escolas públicas e privadas 
de Goiânia, no sentido de ministrar oficinas. Nessa edição, vinte e seis oficinas foram 
oferecidas aos alunos da segunda fase do ensino fundamental e do ensino médio, além 
das atividades planejadas para aos alunos da primeira fase do ensino fundamental. 
Houve a participação de cerca de setecentos alunos, boa parte deles das escolas vizi-
nhas ao CEPAE.

Com a modificação do projeto inicial, em 2013, já na sua quinta edição, o Lu-
dens, além de atender aos alunos da educação básica, passou a oferecer atividades vol-
tadas aos graduandos e professores da educação básica. Neste contexto, o evento assu-
me, de vez, uma vertente que estava latente: a de contribuir para a formação inicial e 
continuada de professores do ensino básico. Naquele ano, o projeto foi desenvolvido 
em dois dias. No primeiro dia, em uma sexta-feira, mais de quarenta oficinas foram 
oferecidas, destinadas a alunos; e o sábado, antes reservado para o desenvolvimento 
de atividades voltadas aos alunos da educação básica, foi dedicado a palestras para 
professores e licenciandos em matemática. 

No decorrer do evento, os alunos tiveram contato com uma considerável va-
riedade de oficinas, cuja temática perpassou tanto por conteúdos matemáticos pro-
priamente ditos, como por atividades que, aparentemente, não envolviam conceitos 
matemáticos. Exemplo disso foi a oficina “Dançando Matematicamente” (Foto 1), 
realizada na 5ª Edição do Ludens, na qual os alunos usavam termos matemáticos para 
desenvolver uma coreografia. Foi abordado também, em vários momentos, o tema “a 
matemática e o cotidiano”. Além destes, outro tema sempre presente no evento é a 
relação existente entre a matemática e a arte. Este tipo de atividade é importante para 
que os alunos compreendam a matemática para além de algoritmos e números, mas 
como situações cotidianas e divertidas.
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Foto 1: Oficina “Dançando 
Matematicamente”.
Foto: Arquivo do Ludens, 2013.

Algumas oficinas tiveram o intuito de propiciar aos alunos a possibilidade de 
olharem para o universo de forma a enxergar a matemática presente nele. Em locais ini-
magináveis, podemos encontrar ideias ligadas a esta área do conhecimento. Um exem-
plo disso foi a oficina “As abelhas e as suas matemáticas”, que ocorreu nas duas últimas 
edições do evento. A professora de química, Maria José Oliveira de Faria Almeida, do 
CEPAE/UFG mostrou aos alunos que podemos ver a matemática no cotidiano das abe-
lhas, na produção de mel e de favos, na polinização, entre outras. Neste mesmo sentido, 
as oficinas “A matemática na construção das pipas” e “Empinando pipas com a geome-
tria” evidenciaram a história, as lendas e a construção das pipas, sempre instigando as 
crianças a perceberem a matemática presente nesta atividade tão prazerosa aos alunos.

Um tema que aparece com regularidade no evento são as manifestações ma-
temáticas em outras culturas. Exemplo disso são as oficinas que trabalham com a 
Mancala, que é um jogo africano. Essas oficinas evidenciam uma série de tradições e 
lendas africanas, nas quais o jogador precisa realizar e prever contagens numéricas. 
Outro exemplo dessas manifestações são as oficinas de Sudoku, jogo japonês que 
desenvolve o raciocínio lógico pela combinação numérica e a definição de estratégias.

São recorrentes no Ludens oficinas (Foto 2) que exploram o uso de origamis, 
geoplanos, software, tangram, ábaco, calculadoras, jogos de tabuleiros, de cartas, de 
raciocínio, entre outros.

Foto 2: Alunos em exposição de 
jogos matemáticos do LEMAT/
UFG.
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As atividades, além de estimularem a capacidade de raciocínio, também contri-
buem para o desenvolvimento social, a cooperação mútua, o trabalho em equipe e a 
ética.

Quando as propostas se unem: o Ludens na primeira fase do CepAe

Na primeira edição do Ludens, em 2009, não houve a preocupação inicial de 
integrar as diferentes fases educacionais do CEPAE – ensino fundamental I e II e o 
ensino médio. Os alunos que dele participaram foram aqueles pertencentes às turmas 
da antiga 5ª série (hoje, 6º ano) até o 3º ano do Ensino Médio. 

Pensando na perspectiva da integração, em 2012, surgiu a proposta da junção 
de um projeto que já existia na 1ª fase do ensino fundamental, o “Concurso Mate-
mática e Brinquedo”, com o Ludens. O concurso tinha como objetivo explorar con-
ceitos matemáticos presentes em diversos brinquedos, de forma a contribuir para a 
aprendizagem lúdica da matemática. Os brinquedos foram construídos pelos alunos 
com materiais reciclados e sucatas. Esse concurso envolve os alunos tanto do 4º ano, 
quanto do 5º ano. 

A junção do Concurso Matemática e Brinquedo com o Ludens possibilitou 
o surgimento da proposta de oficinas sobre a Matemática lúdica para as crianças da 
1ª fase do ensino fundamental. Professores de matemática, pedagogos e professores 
de outras áreas de conhecimento passaram a contribuir para o engrandecimento do 
evento, ministrando suas oficinas criativas, de acordo com a faixa etária dos alu-
nos. As famílias das crianças as acompanharam em suas atividades, e o projeto foi 
desenvolvido em sábado letivo para toda a escola, quando muitos pais não estão 
trabalhando. 

No período que antecedia a realização do Ludens, os alunos produziam di-
versos materiais com os seus professores em sala de aula, como o “Meu primeiro 
caderno de dobraduras”, cuja produção foi exposta no pátio da escola para que todos 
os participantes pudessem contemplar e apreciar os trabalhos dos alunos (Foto 3). 
Esse tipo de atividade estimula tanto os alunos que produzem o material, quanto os 
visitantes. Esse fato pôde ser observado devido ao encantamento e entusiasmo de-
monstrado pelas crianças durante a realização dos trabalhos, bem como por ocasião 
da exposição.

Foto 3: Exposição de 
trabalhos dos alunos 
do 3º ano do Ensino 
Fundamental I.
Foto: Renato Sardinha, 
Ludens 2012. 
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Ainda preocupados com a participação das crianças menores nas atividades do 
Ludens, alguns professores resolveram envolver as famílias dos alunos, organizando 
uma exposição denominada “No tempo dos meus pais”. Tal exposição teve como ob-
jetivo resgatar para a comunidade escolar alguns brinquedos que foram populares na 
geração dos pais dos alunos do 1º ano do ensino fundamental I.

As famílias contribuíram com a (re)construção de brinquedos que eram utili-
zados antigamente e que fizeram a alegria das crianças que brincavam nas ruas, em 
outros tempos. Dentre os brinquedos, apareceram alguns que, também, fizeram parte 
da infância de alguns dos autores deste texto (Foto 4): o “telefone de lata”; o “vaivém” 
– feito com garrafa plástica, material comum e Disponível em: abundância nos dias 
de hoje; o “caminhãozinho” feito de latas de sardinha e o “cavalo de pau”, feito com 
cabo de vassoura. 

Foto 4: Exposição dos brinquedos 
feitos pelos pais dos alunos do 1º 
ano do Ensino Fundamental I.
Foto: Renato Sardinha, Ludens 
2012.

Além da exposição citada anteriormente, os pais também puderam brincar com 
as crianças, demonstrando, na prática, a importante missão de socialização que é pro-
porcionada pelo ato de brincar, que, segundo o sociólogo francês Gilles Brougère 
(2001), começa com o mundo do faz-de-conta e com o estabelecimento de regras 
prévias e conhecidas por todos os participantes. 

Talvez, um dos maiores contributos do Ludens para a aprendizagem de nos-
sas crianças seja a possibilidade de vivenciar experiências novas com a comunidade 
escolar, envolvendo conhecimentos matemáticos de forma criativa e lúdica. Para Ne-
grine (2000), a capacidade lúdica está diretamente relacionada à história de vida da 
humanidade. Antes de tudo, ele acredita ser a ludicidade um estado de espírito e um 
saber que, progressivamente, vai se instalando na conduta do ser, devido ao seu modo 
de vida. Negrine afirma, ainda, que o lúdico refere-se a uma dimensão humana que 
evoca os sentimentos de liberdade, de espontaneidade de ação, livre de pressões e 
avaliações. A descrição abaixo nos faz refletir sobre a importância da espontaneidade 
para a criação humana. 

Em uma das edições do Ludens, um grupo de crianças do 4º ano do Ensino 
Fundamental I criou um curioso brinquedo em forma de jogo (Foto 5), envolvendo 
as quatro operações fundamentais com os Números Naturais. A simplicidade dos ma-
teriais, o uso de um brinquedo como suporte (um trem de carga, feito com caixas de 
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papelão, fios de energia, pedaços de E.V.A, palitos de churrasco, tampas plásticas de 
garrafas etc.) e a multiplicidade de operações possíveis atraíram o olhar de muitas 
crianças naquele momento.

Foto 5: Tabuada criativa de 
multiplicação, incluindo um ábaco 
muito original, apresentado pelos 
alunos do 4º Ano do EF I.
Foto: Renato Sardinha, Ludens 
2012.

Em ações dessa natureza – nas quais o estudante passa a ser o protagonista do 
seu processo de criação e de aprendizagem – nós, professores, aprendemos muitas 
lições. Uma delas é que a criatividade que podemos despertar nas crianças depende 
muito de nossas ações, intenções e curiosidades. Outra lição refere-se ao comporta-
mento dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem nas aulas regulares e 
que se sentem mais motivados e se envolvem nas atividades, mostrando conhecimen-
to sobre o brinquedo construído. 

De acordo com Paulo Freire (2000), ensinar exige criatividade e curiosidade. 
E a curiosidade é inerente ao processo de ensino e de aprendizagem. Assim, ambas 
estão interligadas e são elementos essenciais na busca de uma educação eficiente e en-
volvente. Por outro lado, aprender exige também o exercício da curiosidade, que nos 
convoca à imaginação, à intuição, às emoções e à capacidade de conjecturar. E a busca 
por novas alternativas de ensino e de aprendizagem exige um esforço nesse sentido e 
também em relação ao fazer diferente, de modo criativo e eficiente.

De fato, a proposta do Ludens parece ter alcançado esses objetivos, nas di-
versas fases de ensino, pois temos vivenciado momentos marcantes em cada uma 
de suas edições, acompanhando o crescimento intelectual das crianças e a sua ale-
gria em participar das oficinas e das atividades propostas. Pode-se conjecturar, a 
partir das vivências proporcionadas pelo projeto, que já tenhamos, em mãos, tal-
vez, um democrático mecanismo de transformação do ensino da matemática para 
as novas gerações. Se depender da criatividade dos nossos alunos, já estamos bem 
próximos disso. 

Outra interessante constatação foi a da importância da construção coletiva do 
trabalho, durante a realização do Ludens. O trabalho coletivo estimula a divisão de 
tarefas, a organização para aquisição de materiais, a disciplina para conseguir desen-
volvê-lo bem. Também desperta o grupo para a importância de saber ouvir e de se 
posicionar nos momentos em que alguém discorda da opinião de algum colega. Com a 
formação dos grupos, efetiva-se uma nova forma de relacionamento entre as crianças, 
no sentido de valorizar as capacidades de cada membro do grupo.
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A ampliação do projeto: o Ludens na formação de professores

As significativas mudanças que vêm ocorrendo na Educação Matemática, 
nas últimas décadas, evidenciam que a formação e a prática educativa do professor 
de matemática também tiveram relevantes transformações. Um dos objetivos do 
projeto Ludens é o de contribuir para a formação continuada de professores da edu-
cação básica, bem como para o fortalecimento da formação inicial de licenciandos 
em matemática, propondo, desse modo, uma prática diferenciada de ensino e de 
percepção da abordagem lúdica. Nessa perspectiva, o projeto desenvolve atividades 
matemáticas que visam à promoção da criatividade, da reflexão e de estratégias nas 
quais os docentes possam minimizar os aspectos rígidos que, algumas vezes, são 
inerentes ao ensino de matemática, estabelecendo, assim, uma aprendizagem mais 
interativa. 

Dessa forma, o Ludens procura incentivar, direta ou indiretamente, a forma-
ção inicial e, ao mesmo tempo, valorizar a docência por meio do intercâmbio entre 
os conhecimentos teóricos e práticos, a saber: na produção de materiais didáticos 
ou midiáticos, na elaboração de uma sequência didática, na confecção de materiais 
concretos, no estudo de ações didático-metodológicos etc. O projeto procura, ainda, 
proporcionar aos licenciandos em matemática e em pedagogia momentos não só de 
aprendizagem, mas também de reflexões e análises do processo de construção do co-
nhecimento matemático por meio do lúdico. 

O Ludens, ao longo de sua existência, tem oportunizado ricas trocas de experi-
ências entre professores e alunos, tendo como pano de fundo as palestras e as oficinas. 
De modo geral, ele tem fomentado, e continua a fomentar, os laços entre os conheci-
mentos pedagógicos e os específicos, antecipando, ao mesmo tempo, a aproximação 
do licenciando com o universo da escola, com projetos e situações condutoras da 
construção significativa do conhecimento matemático por meio do lúdico.

Compreendendo a possibilidade de esse projeto complementar a formação 
inicial de licenciandos e a formação continuada de professores, a partir de 2012, o 
Ludens ampliou as suas atividades, visando contribuir para o ensino lúdico de mate-
mática e de ações diversificadas para a prática docente. 

Para tanto, foram criadas atividades, durante o evento, que atendessem a essa 
nova demanda. Na perspectiva de oferecer espaços de crescimento profissional é que 
foram criadas atividades voltadas para a formação de professores, por entendermos 
que esse processo de aprendizagem deve ocorrer ao longo da carreira docente. Segun-
do Ponte (1998), o desenvolvimento profissional traz para o professor a possibilidade 
de gerenciar a sua própria aprendizagem, à medida que ele escolhe as atividades que 
lhe convém, a partir de suas necessidades e/ou possibilidades.

Como lócus de formação de professores, o Ludens promoveu, inicialmente, 
o ciclo de palestras e debates (Foto 6), abarcando tanto temas mais gerais da edu-
cação, quanto específicos, como, por exemplo, bullying, adolescência e sexualidade 
na escola, a interação entre o ensino de matemática jogos e brincadeiras, e a criati-
vidade.
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Foto 6: Professores e 
graduandos em palestra 
com o professor convidado 
Dr. Wellington Lima Cedro 
(IME/UFG).
Foto: Renato Sardinha, 
Ludens 2013.

No evento, a participação dos alunos da Licenciatura em Matemática do IME/
UFG ocorreu a partir de três possibilidades: como aluno, desenvolvendo o Estágio 
Supervisionado I, como “oficineiro” e também como ouvinte dos ciclos de palestras. 
Essas possibilidades de participação também se constituem como oportunidades de 
desenvolvimento profissional.

A matriz curricular do curso de Licenciatura em Matemática, da UFG, con-
templa a disciplina Estágio Supervisionado I, com carga horária de 200 h/aula. O 
CEPAE, como campo preferencial de estágio para os alunos da UFG, promove inú-
meros projetos para atender a essa demanda, dentre eles o Ludens. Ao desenvolver 
o Estágio Supervisionado I no Ludens, o estagiário acompanha todas as etapas de 
organização do evento, da composição das comissões, até a sua realização e ava-
liação final. Essa experiência de estágio proporciona aos futuros professores uma 
possibilidade de pensar o processo formativo para além da sala de aula, vivenciando 
tanto a rotina de uma escola, quanto cada etapa para a organização de um evento. 
Essas ações buscam mostrar ao futuro professor a importância da socialização de 
suas práticas docentes.

Outra possibilidade de participação é quando o acadêmico atua como “ofici-
neiro”, ou seja, o licenciando experimenta a docência, no Ludens, ao elaborar e exe-
cutar oficinas para os alunos da educação básica. Nessa oportunidade, ele se percebe 
autor de sua aprendizagem à medida que escolhe o tema da oficina, a faixa etária dos 
alunos, constrói os materiais didáticos a serem usados e vivencia a aplicação dessas 
atividades.

Uma terceira forma de participação dos licenciandos no Ludens é assistindo, 
como ouvintes, os debates e as palestras. Essas ações vêm-se constituindo como espa-
ços formativos de diálogo entre as teorias vividas no curso com as questões práticas 
do cotidiano do professor. Ao final das palestras, os alunos recebem certificados de 
participação e as horas podem ser contadas como atividade complementar no IME/
UFG, contribuindo para a integralização do currículo do aluno.

Compreendemos que a experiência vivida no CEPAE/UFG, particularmente 
no projeto Ludens, tem se mostrado um espaço de desenvolvimento profissional, rico 
e complexo pedagogicamente, pois permite aos futuros professores vivenciar experi-
ências formadoras diversificadas, contribuindo para a sua percepção sobre a impor-
tância e a necessidade de propor e vivenciar ações dessa natureza nas escolas em que 
atuam ou atuarão.
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Considerações finais

Após a realização de cinco edições do Ludens, podemos apontar que o uso do 
lúdico para a abordagem e a discussão do conhecimento matemático favorece a mo-
dificação da postura dos alunos frente a esse conhecimento e contribui para a apren-
dizagem da Matemática.

Além disso, atividades desse cunho, por sua natureza, engendram em sua 
constituição aspectos que requerem dos alunos o desenvolvimento de habilidades im-
portantes tanto para a aprendizagem da Matemática, quanto para o convívio social. 
A concentração, a busca de estratégias para a resolução de problemas, a tomada de 
decisão, o cumprimento de regras, entre outras tantas, são algumas dessas habilidades.

O Ludens foi pensado e é desenvolvido com o propósito de se consolidar como 
uma ação capaz de criar as condições favoráveis para que os alunos vivenciem situ-
ações de lhes apresentar outra forma de abordar e discutir o conhecimento matemá-
tico. Ele é constituído a partir de uma linguagem que se afasta do formalismo e do 
simbolismo, característicos da matemática, de modo a favorecer a compreensão dos 
conceitos e, assim, contribuir para a aprendizagem e para a modificação da postura 
dos alunos frente a esse conhecimento.

Atualmente, a Subárea de Matemática do CEPAE/UFG considera esse projeto 
uma atividade de extensão já consolidada neste Centro, pois consegue atingir o obje-
tivo proposto de ser uma prática educativa criativa e reflexiva, que pode ser verificado 
no interesse gradativo de participação e envolvimento de alunos e professores ao lon-
go das edições já realizadas. 
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poesiA e Jogo: prátiCA peDAgógiCA e 
LeiturA Do texto poétiCo

CÉlia SebaStiana Silva

PítiaS alveS lobo

A formação do leitor de poesia

Para Hegel (1980), a obra lírica, embora originada no particular e no individual, 
pode exprimir o que há de “mais geral, mais profundo e mais elevado nas crenças, re-
presentações e relações humanas” e acrescenta que ela pode florescer nas épocas mais 
diversas, principalmente nos tempos modernos, em que cada indivíduo requer o direito 
de ter uma maneira de pensar e de sentir eminentemente pessoal. O filósofo, com esse 
pensamento, dignifica o lirismo e atribui a ele a função de contrariar a volatilidade e 
o individualismo dos tempos modernos. Na esteira do pensamento hegeliano, há se-
guidores, das mais diferentes épocas, que tributam à poesia, e, mais amplamente, à 
literatura e às artes em geral, o poder de dar significado à vida e ao mundo, bem como 
de “desenvolver em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais com-
preensivos e mais abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 
2004, p. 180). Nesse sentido, é a poesia uma aglutinadora das diversas linguagens que 
compõem as diferentes áreas do conhecimento. É de Drummond a crítica de que 

A escola enche o menino de matemática, de geografia, de linguagem, sem, via de regra, 
fazê-lo através da poesia da matemática, da geografia, da linguagem. A escola não repara 
em seu ser poético, não o atende em sua capacidade de viver poeticamente o conheci-
mento e o mundo. (s/p.,1974).

Nesse mesmo sentido, Barthes (1989) reitera uma visão interdisciplinar da lite-
ratura, ao dizer que se por algum excesso de socialismo ou barbárie todas as discipli-
nas fossem expulsas do ensino, a literatura deveria ser salva, em vista de que todas as 
ciências estão presentes no monumento literário. O espaço da escola é, por excelência, 
o locus em que se dá a correlação entre as diversas áreas do conhecimento, pois é, no 
espaço da sala de aula (ou no ambiente escolar), que se pode estabelecer o diálogo 
entre o ato da leitura, a recepção do texto literário e a articulação com os diversos 
saberes.

Ao se especificar as considerações sobre a leitura do texto poético, pode-se dizer 
que a presença da poesia na sala de aula ou, como queiram, a escolarização da poesia 
deve ser considerada justamente sob o ângulo de seu poder de ativar o exercício crítico 
e a sensibilidade do aluno, permitindo a ele ampliar a consciência de si e da realidade, 
por meio de emoções e ideias, bem como de tomar consciência da própria individua-
lidade, da realidade e do mundo. Franquear ao aluno a possibilidade de convivência e 
intimidade com o texto poético é um modo de desafiá-lo a perceber uma experiência 
sempre renovada que o levará a inesgotáveis possibilidades significativas. Desse modo, 
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a prática sistemática da leitura de poesia na sala de aula permite ao aluno uma ampliação 
da sua capacidade leitora, a partir de suas necessidades, valores e práticas sociais.

No contexto das práticas escolares de leitura de poesia, é indispensável pro-
blematizar a resistência, quase sempre recorrente, por parte dos atores envolvidos no 
processo de leitura: o aluno e o professor. Muitos professores argumentam que não 
trabalham com poesia porque os alunos “não gostam”, “não se interessam,” “não se 
envolvem” e, em alguns casos, quando trabalham, estão apoiados no livro didático que, 
muitos deles, dão a ela uma função utilitária para a exploração gramatical ou para abor-
dar questões de interpretação muito superficiais. Os alunos por sua vez leem pouca po-
esia porque não são estimulados ou provocados a fazê-lo. Essa “resistência” à recepção 
do texto poético não parece advir da falta de gosto pela poesia, mas de uma “dificulda-
de de entender o que se lê”, (conforme alguns alunos sempre argumentam), ocasionada 
pela falta de familiaridade com a leitura de poema. Nesse caso, figura a necessidade de 
um mediador que coloque o poema no contato frequente e desafiador diante do aluno 
na sala de aula, mas, para que isso ocorra, o professor precisa de ter passado por uma 
formação que o tenha tornado também um eficiente leitor do texto poético.

Enfim, é necessário franquear ao aluno a possibilidade daquilo que, na relação 
de ensino, Borges (1980) chama “sentir a poesia”: “Sentimos a poesia como sentimos a 
presença de uma mulher, uma montanha, uma baía. [...] Certas pessoas têm dificuldade 
em sentir a poesia, daí dedicam-se a ensiná-la” (p. 126). Não se trata de “idealizar”a 
presença da poesia na sala de aula, mas não se pode negar que ela tem o papel fun-
damental de, como objeto de leitura, não só ampliar as competências das operações 
intelectuais pela abertura à constante construção de sentido, como também de, como 
objeto estético por excelência, ser capaz de dizer diretamente à sensibilidade do leitor.

Cabe ressaltar ainda que o texto poético é o menos prestigiado dentre os gêne-
ros literários no fazer pedagógico e a formação pouco eficaz do professor mediador 
da leitura de poesia, em grande parte das vezes, compromete a interação entre o aluno 
leitor e a palavra poética. Como a leitura de poemas fere a ordem lógico-referencial 
de nosso modo de compreensão, faz-se necessária, tomando-se por parâmetro alunos 
pouco iniciados em leitura, a figura do leitor especializado, representada pelo pro-
fessor. Pressupõe-se que ele seja o principal elemento de ligação entre texto e aluno, 
preservando neste o “fundo mágico, lúdico, intuitivo e criativo, que se identifica basi-
camente com a sensibilidade poética”, como dirá Drummond (1974).

Se a leitura e a escrita estão entre os grandes desafios para os professores, espe-
cialmente os da área de Letras, em vista de que, embora alfabetizados, os alunos não 
incorporam práticas sociais que envolvam as ações de ler e escrever, esse desafio torna-se 
ainda maior quando se especifica a leitura do texto literário e, ainda mais, quando o texto 
literário em foco é o poético. Em relação à poesia, Paz (1982), diz que, como uma “ope-
ração capaz de transformar o mundo” (p. 15), a atividade poética é, por natureza, revolu-
cionária e, por ela, o homem pode adquirir a consciência de ser algo mais que passagem. 

 Ao se pensar a formação do leitor literário, especialmente a do leitor jovem, o 
gênero poético é assaz desafiador, em vista de que, embora esteja na origem de todas 
as coisas e, juntamente com a dança, o canto, o mito, as “estórias”, está presente nas 
atividades cotidianas das comunidades mais primitivas, a poesia distancia-se muito, 
especialmente em uma época volátil como a nossa, do leitor comum e se encontra, 
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via de regra, marginalizada no âmbito escolar, em razão até mesmo, de seu caráter, 
mais inacabado, mais circular, mais “espiralado”, como ainda quer PAZ (1982), que 
o da prosa. Tais considerações nos levam a uma pergunta inquietante: como mediar 
eficazmente a leitura de poesia na sala de aula? Com base nessa pergunta e no desafio 
de aproximar o aluno leitor e a poesia, é que foi proposto e executado, no Centro de 
Ensino e PesquisaAplicada à Educação da UFG, o projeto PIPOESIA.

A poesia e o jogo

A idealização do projeto PIPOESIA abarca fundamentalmente uma proposta 
que envolve a leitura do texto poético em sua essência e, como consequência, um 
resultado mais eficaz na formação do jovem leitor, mas nela também está contido um 
propósito de se dar realce ao aspecto lúdico, brincante, do jogo propriamente dito na 
experiência pedagógica. Para Huizinga (2010), poesia e jogo possuem uma afinidade 
que advém não somente do fato de se desenrolarem em um ambiente de arrebatamento 
e entusiasmo que se torna sagrado ou festivo, conforme a circunstância. Essa afinidade 
se manifesta na própria estrutura da imaginação criadora. Na modernidade, um novo 
modus operandi de ser dos sujeitos brincantes começa a operar, em razão da racionali-
dade ocasionada pelo advento dos esportes e do olimpismo. Desse modo, o caráter de 
perder e ganhar acumula outros significados, a partir da racionalidade instrumental, que 
produziu práticas educativas para a reprodução e a perpetuação do modo de produção 
capitalista (HUIZINGA, 2010). Isso caracteriza uma forma de ensinar a “brincar”que 
se contrapõem ao espírito libertador, desinteressado, espontâneo e lúdico da brinca-
deira. Na contramão dessa perspectiva, concebe-se o Pipoesia, um projeto de leitura 
de poesia que procura manter a ação da ler como o mote principal, mas que também 
promove uma experiência didático-pedagógica, de caráter interdisciplinar, que traz os 
processos populares de jogar/brincar para dentro do espaço institucionalizado da es-
cola. O projeto objetiva a vivência da leitura de poesia e seus desdobramentos como 
experiência estética, além da construção do brinquedo- a pipa – onde são inscritos os 
poemas e, posteriormente, soltos. Esse brinquedo/jogo de fazer voar promove experi-
ências corporais que, no paradigma da cultura corporal, ao adentrar o espaço escolar, 
ganha outros sentidos e significados, porque pertence ao patrimônio dos brinquedos de 
determinada cultura, por isso, um direito a ser apreendido na educação escolarizada. 
A pipa simboliza em sua gênese um instrumento de comunicação de guerra, usado na 
antiguidade oriental para a comunicação de diferentes grupamentos de combate. Com 
o passar dos anos, outros instrumentos de maior eficiência foram usados em substitui-
ção a este, tornando-a protagonista do simbolismo popular de várias regiões e países. 
Como diz Vygotsky (2000), o jogo e as brincadeiras são resultados de processos so-
ciais, na condição de atividades socioculturais livres e originadas de valores, hábitos e 
normas de uma determinada comunidade ou grupo social e a escola é um espaço assaz 
desafiador para a realização de jogos e brincadeiras interligados com a poesia, que, em 
sua essência, situa-se na esfera lúdica. Assim, a associação do aspecto lúdico do jogo 
com a poesia pode resultar em uma importante práxis pedagógica. Huizinga (2010) 
ainda diz que a poiesis se exerce, numa região lúdica do espírito, num mundo específi-
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co para “ela criada pelo espírito, no qual as coisas possuem uma fisionomia inteiramen-
te diferente da que apresentam na ‘vida comum’ e estão ligadas por relações diferentes 
das da lógica e da causalidade.” (2010, p. 133). É, portanto, a partir dessa relação entre 
poesia e jogo, que se fundamenta o objetivo de formar um leitor cuja percepção das 
coisas seja mais crítica, mais reflexiva e mais criativa, à medida que pode descobrir, por 
meio do elemento lúdico, um conhecimento mais amplo da vida e do mundo.

A experiência pedagógica

Jorge Luis Borges (2001), em reflexão sobre o enigma da poesia, diz que, para 
ter gosto, uma maçã precisa do contato com a boca que a come. O mesmo ocorre com 
o livro em uma biblioteca. Em si ele é um objeto físico num mundo de objetos físicos, 
mas, quando aparece o leitor certo, as palavras, ou antes, a poesia que há nelas, “saltam 
para a vida e temos a ressurreição da palavra.” O escritor argentino afirma ainda que 
a poesia é antes e acima de tudo “uma paixão e um prazer” e que não podemos defini-
-la, tal como não conseguimos definir o gosto do café, da cor vermelha, do pôr-do-sol.

A proposta do projeto PIPOESIA, desenvolvido no Centro de Ensino e Pes-
quisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG), funda-se nessa intenção de “ressuscitar a 
palavra poética” e permitir que ela “salte para a vida”, ainda que o ponto de partida 
inicial esteja restrito ao ambiente escolar. E o entendimento da poesia como paixão e 
prazer não é no sentido de absorver um texto palatável, o prazer pelo prazer, o ler por 
ler ou o lúdico pelo lúdico, mas no sentido de que quanto mais o aluno se apropria 
do texto poético e a ele se entrega, participando como co-autor na construção do seu 
significado, mais rica será a experiência estética e tanto mais crítico, autônomo e hu-
manizado poderá se tornar. Tem, portanto, como objetivos promover a apropriação do 
significado do texto poético, a partir da experiência estética, fundamentado na leitura 
de poesia e na produção de alguns textos, por meio do exercício da linguagem poética; 
sensibilizar para a recepção e exploração do texto poético em todas as suas poten-
cialidades; contribuir para a formação de um leitor literário mais autônomo e mais 
humanizado; divulgar a poesia, a partir da leitura de diferentes poetas modernos e 
contemporâneos; analisar os recursos expressivos do texto poético, relacionando texto 
e contexto de produção; participar, pela experiência da fruição estética, da construção 
do significado do texto poético; promover um momento pedagógico de interação entre 
as várias disciplinas e as diversas áreas do conhecimento.

O projeto Pipoesia, antes de culminar com o evento Festival de Pipoesia, 
constitui-se de uma gama de atividades nas aulas das diversas disciplinas envolvi-
das. A partir da leitura dos poemas são desenvolvidas várias atividades, em sala de 
aula, envolvendo a leitura e a produção de texto dos diferentes gêneros textuais orais 
e escritos, a saber: biografia, entrevista, jogral, recital, carta, dramatização, verbete, 
resumo, resenha. Para deixar a poesia “voar” ou “saltar para a vida”, como sugere 
Borges (2001), os alunos confeccionam as pipas e nelas inscrevem as poesias de que 
mais gostam e, no evento Festival de Pipoesia, soltam as pipas. 

O trabalho de leitura e escrita mais diretamente ligado à poesia é feito nas aulas 
de língua portuguesa ou de língua inglesa. A confecção das pipas é feita nas aulas de 



Veredas escolares: partilhando experiências criativas de ensino e aprendizagem do CEPAE/UFG 29

educação física, conforme, no projeto da disciplina, prevê-se a construção de um brin-
quedo; nas aulas de matemática, são trabalhadas as noções de medidas e da geometria 
constituinte da construção das pipas; nas aulas de artes visuais, é dada a noção de 
forma e combinação de cores; nas aulas de geografia, são feitos estudos sobre o vento; 
nas aulas de teatro, é preparada uma atividade paralela do evento que consiste em um 
sarau com jograis, recitais e musicalização de poemas. As demais disciplinas também 
contribuem, conforme a adequação do projeto aos seus planos de trabalho. Em aulas 
de ciências/biologia, por exemplo, é feito um significativo trabalho de conscientiza-
ção ambiental, a partir da leitura de poemas e de debates sobre os perigos relativos ao 
uso da pipa no ambiente urbano.

Pretende-se ainda, com este projeto, que os alunos possam relacionar a poesia 
com as diferentes linguagens das demais disciplinas componentes do currículo refe-
rente às suas séries. Em vista de que abrange todos os níveis de ensino da educação 
básica, a compreensão do elemento lúdico, especialmente representado pela constru-
ção do brinquedo pipa e sua soltura posterior, assume diferentes dimensões de com-
plexidade. Mantém-se, no entanto, o princípio de que o ponto culminante do projeto, 
que é o festival, seja de fato um momento festivo, de celebração mesmo dos resultados 
obtidos com os trabalhos desenvolvidos em sala de aula.

Como procedimentos metodológicos são ainda realizadas oficinas de sensibi-
lização poética, apresentações por meio da declamação, exercício dramático e outras 
atividades que anunciam uma experiência e apropriação estética diferenciadas, que, 
posteriormente, têm o seu momento apoteótico no correr e soltar a pipa construída 
por cada um, de diferentes cores, modelos, tamanhos e os poemas de poetas de di-
ferentes épocas e contextos, inscritos em cada brinquedo. Emanam dessa vivência 
lúdico-corporal a fruição da criatividade e da brincadeira e o parto para a liberdade. 
Os resultados atestam uma maior sensibilização para as experiências estéticas e a sua 
generalização para outras atividades cotidianas da comunidade escolar.
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Anexos

Exposição de poemas em pipas.

Atividade de sensibilização para 
uma vivência com o texto poético.
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Atividade de sensibilização para 
uma vivência com o texto poético.

Ilustração do poema Para sempre,                  
de Carlos Drummond de Andrade.

Leitura dramatizada do poema 
Morte e vida Severina, de João 
Cabral de Melo Neto.
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o CírCuLo restAurAtiVo Como prátiCA 
eDuCAtiVA no CepAe/uFg

Sirley aPareCida de Souza

introdução

Ao tratar de temas que envolvem juventudes, logo surge enganadora questão 
de que pouco ou quase nada há que se fazer. Tudo já teria sido feito, escrito e/ou dito. 
O filósofo Mário Cortella adverte que a condição humana perde substância e energia 
vital toda vez que se sente plenamente confortável como a maneira como as coisas já 
estão, rendendo-se à sedução do repouso e imobilizando-se na acomodação1.

O filósofo Bernard Williams ao tratar a natureza da Moral e da Amoral no ho-
mem atribuindo-lhe significados propõe a seguinte questão: Por que eu [jovem ofen-
sor]deveria fazer alguma coisa? Dê-me uma razão para fazer alguma coisa; nada 
tem sentido; Por que existe alguma coisa que eu deveria, precisaria fazer?2 

Isso ilustra como o jovem precisa de ajuda. É óbvio que não dá para viver em 
uma sociedade sem regras morais. O jovem é certo precisa de ajuda. Todo o presente 
trabalho é pautado em questões bastante propositivas, do tipo: Como seria para você 
se todos agissem dessa forma? 

Pesquisas (ABRAMO, 2005); (SOUZA, 2012); (DAYRELL, 2005), recentes 
acerca do tema “juventudes” revelam um cenário impregnado de questões próprias 
dessa faixa etária, referentes a diversidade cultural-juvenil, gostos, espaços, enfim, o 
jeito de ser jovem. Esse contexto infere que os jovens conquistaram espaços no Brasil, 
especialmente na década de 1990, quando estudos emergiram buscando apreender as 
diversas questões que permeiam o universo juvenil da atualidade.

Ao pensar no jovem como cidadão, sujeito de direitos, capaz de ter um olhar 
próprio e participativo, que protagoniza escolhas que determinarão seu futuro, é natu-
ral que surja à seguinte reflexão: De que jovens estamos falando? 

Cabe ressaltar que no cenário contemporâneo onde prevalece a lógica desen-
freada de consumo de produtos, símbolos e imagens, os jovens têm sido representados 
como hedonistas, consumidores compulsivos, agressivos, predatórios, dotados de ins-
tintos indomáveis, por fim, inconsequentes e sem domínio de suas paixões.

Na literatura há várias definições do que é ser jovem. Não existe, no entanto, 
um consenso do que se entende por juventude ou mesmo período de vida em que ela 
acontece. Essa afirmativa é reforçada por Bourdieu (1983, p. 113), quando pontua “o 
que lembro é simplesmente que a juventude e a velhice não são dados, mas construí-
dos socialmente na luta entre os jovens e os velhos. As relações entre a idade social e 
a idade biológica são muito complexas.”

1 CORTELLA, Mário Sérgio. Não nascemos prontos: provocações filosóficas. Rio de Janeiro: Vozes, 2006, p. 11. 
2 WILIAMS, Bernard. Moral: uma introdução à ética. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 1.
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Um dos fenômenos presentes nas sociedades contemporâneas refere-se às 
diversas manifestações da violência juvenil, dentre os muros da escola. É notável, 
a violência escolar está na pauta de pesquisadores de todo mundo, pois, é questão 
concernente às relações entre jovens, educação e cultura. As produções acerca deste 
tema na forma de estudos e pesquisas recentes são de significativa relevância. Como 
observa Canezin Guimarães (2008, p. 7)

[...], sobretudo, porque os processos socioeconomico-culturais em curso nas sociedades 
contemporâneas apresentam novos desafios aos jovens e às agências educativas clássicas 
instituídas pelo papel de ‘produzir’ a formação de novas gerações. No mundo contem-
porâneo, a investigação sobre os jovens em suas diferentes manifestações [inclusive ten-
sões psicológicas e sociais] grupais e individuais exige, em virtude das transformações 
operadas nas várias dimensões da vida cotidiana, esforços teórico-metodológicos dos 
estudiosos da temática o sentido de decifrar o que significa ser jovem, hoje.

A violência tem sido uma das faces da investigação sobre os jovens em suas 
diferentes e diversas manifestações. Essa problemática da violência tem se refletido 
nas escolas tornando-se, assim, uma preocupação constante dos profissionais que atu-
am na educação. Os agentes sociais que compõem este cenário de violências são em 
sua grande maioria adolescentes e jovens. Segundo Souza (2012) a ausência de regras 
claras ou mesmo a inflexibilidade na aplicação das mesmas são um dos fatores que 
geram insatisfação, violências e, até mesmo descrença na capacidade do gestor da 
instituição de ensino em restabelecer o respeito e a disciplina. Nesse sentido, pode-se 
inferir que as regras funcionam para orientar as ações humanas

As práticas restaurativas propõem uma mudança de enfoque: de um mode-
lo punitivo para um modelo dialógico, em uma perspectiva bakhtiniana. Segundo 
Bakhtin (1997, p. 173), 

[...] entre enunciado e proposição, enigmática por diferentes razões se não considerarmos 
o fato de que é fora da relação de significação, no encontro entre as trajetórias dos inter-
locutores definidos como sujeitos sociais e psicológicos, e não só reduzidos ao estatuto de 
“sujeitos falantes”, que se constitui a legibilidade de suas respectivas posições.

 Nesse sentido, a concepção de linguagem em Bakhtin irá contribuir e fomen-
tar a prática restaurativa para a resolução do conflito por meio do diálogo. Melo (2002, 
p. 6), corroborando com este entendimento, afirma que “é preciso, pois, buscar na 
historicidade do texto [contexto] a polissemia, a polifonia. É preciso, pois, ouvir as 
vozes dos vários sentidos e dos vários sujeitos!”.

Contudo, a prática restaurativa possa ser uma via recente de resolução de con-
flitos, este exercício de resolução do conflito, por meio do diálogo, encontra funda-
mento na justiça restaurativa. Segundo Larrauri (2004, apud PALLAMOLLA, p. 57, 
2009):

[...] a reparação é o suficiente [na perspectiva da responsabilização do dano] para que 
exista justiça, portanto não é necessário infligir dor ou sofrimento ao ofensor. Ademais, o 
acordo restaurador, além de reparar a vítima, oportuniza a (re) integração do ofensor e a 
restauração da comunidade abalada pelo delito. 
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No procedimento restaurativo busca-se a reconciliação das partes envolvidas 
no incidente: ofendido e ofensor. Os trabalhos pesquisados não evidenciaram que esta 
prática restaurativa acarretaria a redução da violência na escola, nessa perspectiva o 
trabalho com a estrutura dos Círculos têm se constituído em um grande desafio como 
prática educativa. As incivilidades contra pessoas, segundo Dupâquier (1999, apud 
ABRAMOVAY e RUA, 2002) configurariam, respectivamente, em duas modalidades, 
a verbal (xingamentos e ameaças) e a física (empurrões).

No cotidiano escolar os agentes sociais (estudantes, professores e coordenado-
res pedagógicos) buscam soluções práticas tencionando evitar e/ou coibir o bullying e 
outras modalidades de violências. Todavia, bastaria implantar uma supervisão austera 
seguida de punições rígidas (do tipo tolerância zero) para solucionar o problema? Esse 
tipo de intervenção não estaria contribuindo para acentuar o estigma social dentre 
crianças, adolescentes, jovens, mulheres, negros e pobres, promovendo disfarçada-
mente a exclusão social? O procedimento da prática restaurativa, com base na justiça 
restaurativa seria uma possibilidade de intervenção positiva?

Nesta senda têm caminhado os projetos de extensão e pesquisa (sobre Vio-
lências na escola) dentro do CEPAE. A iniciativa da pesquisa-ação consiste, exata-
mente, na tentativa de restaurar o convívio entre o(s) ofendido(s) e o ofensor, repa-
rando o(s) dano(s) causado(s), facilitando a convivência entre estudante e professor, 
envolvendo alunos e alunas de Trabalho de Conclusão de Curso do Ensino Médio 
do CEPAE/TCC.

Esta concepção de restauração tem por fundamento a reflexão de valores como 
o respeito e a solidariedade por meio do gerenciamento da vergonha (admissão da 
vergonha) e da responsabilização. Assim, quando a violência é cometida ex surge 
questionamentos sobre o que fazer com o ofensor? Que sanção deverá ser aplicada a 
ele? Quando a questão pertinente deveria consistir, no que podemos fazer para corrigir 
a situação? (ZEHR, 2008 apud PALLAMOLLA, 2009, p. 57).

Trabalhamos com a seguinte hipótese: o Círculo Restaurativo como prática educa-
tiva seria capaz de restabelecer o convívio de paz e harmonia entre ofensor, o ofendido(s) 
e o grupo diretamente afetado?

 A teoria sociológica analítica do sociólogo francês Pierre Bourdieu, serviu 
como lente, na perspectiva da compreensão da temática, aludida. 

organização do círculo
  
Para a organização do Círculo é necessário abrir a escola para a comunidade 

convidando a família, profissionais da saúde e de órgãos públicos para pensar medidas 
eficazes no processo de resolução do problema. Os participantes se sentam em cadei-
ras dispostas em roda, onde o centro fica vazio.

O formato circular significa que todos os agentes estão no mesmo nível hierár-
quico. A ideia é que os integrantes do Círculo sintam-se livres para expressar e revelar 
sentimentos e suas verdades sem medo de sofrer represálias. O processo do Círculo 
inclui a fala e a escuta. No decorrer da dinâmica o facilitador assegura a todos o res-
peito e o direito a fala. 
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Ao término de cada Círculo Restaurativo, é lavrado o Termo de Acordo Restaura-
tivo, pelo mediador do Círculo, e seguirá assinado por todos os presentes. Neste Termo, 
deve constar o registro das propostas mediatas e imediatas para por fim a agressão física, 
moral e/ou psicológica, sofrida pelo(s) ofendido(s).

Gráfico do Círculo Restaurativo:

O bastão de fala

O bastão de fala é um objeto que passa de pessoa para pessoa ao redor do Cír-
culo. O detentor do bastão tem a oportunidade de falar. O participante que detém o 
bastão de fala pode inclusive escolher ficar em silêncio. 

Considerações finais

A ideia do projeto surge na convivência com os jovens, dentro da escola. O 
desejo de criar mecanismos de ação eficazes para combater as pequenas violências, na 
escola dentre elas, o bullying, nos faz pensar no Círculo.

 Isto porque não basta aplicar a sanção para resolver o conflito, no mínimo, é 
preciso pensar com quem está a razão, sobre como se sentem as pessoas que foram 
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desrespeitadas para somente, então, buscar formas coletivas de resolver e superar o 
conflito. 

 Pode-se concluir que, a realização dos Círculos (tendo em vista que é necessá-
rio tempo) é uma possibilidade para ter um ambiente harmônico. Vale destacar que o 
Círculo em nenhum momento implica na querência de ausência de conflitos escolares, 
pois, os mesmos fazem parte das relações entre qualquer individuo/os, o que se pre-
tende é na forma do dialogismo, referenciado por Bakhtin, implantar a ideia da justiça 
restaurativa na escola.
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introdução

Este trabalho é um relato da experiência de atendimento no contraturno ofe-
recido a alunos dos 4º e 5º anos nas disciplinas Geografia e Matemática denominado 
Ponto de Apoio (PA). O nascimento dessa proposta se deu, inicialmente, de maneira 
intuitiva. Partiu dos diálogos feitos nos lugares de reflexão da prática docente do 
grupo de professores que atuam no Ensino Fundamental I (1º ao 5º anos) no Centro 
de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG). Dois lugares de reflexão 
desta prática foram fundamentais para o surgimento da proposta em questão os quais 
merecem destaque. São eles: os planejamentos coletivos por séries e os conselhos de 
classe. Nesses encontros os diálogos estabelecidos deixaram claras algumasafinida-
des, por exemplo, de postura/prática docente ou de habilidades requeridas em ambos 
os campos disciplinares.

O conceito de lugar na Geografia diz respeito ao sentido locacional de um de-
terminado sítio (HOLTER, 2003), ou seja, as maneiras como as práticas dos sujeitos 
fazem sentido e transformam uma situação geográfica, neste caso, a escola. As vivên-
cias entre docentes no espaço do Ensino Fundamental I, “primeira fase”, na escola em 
questão, são acentuadas com a experiência e a identidade do grupo que se encontra 
numa sala comum – a sala dos professores, mesmo lócus em que fica a coordenação 
dessa fase. Esse espaço constitui um lugar de reflexão na medida em que, além da não 
estar separado por nichos de estudos, congrega os profissionais em reuniões1 organi-
zadas com o objetivo de problematizar as questões postas no ambiente escolar. Sendo 
assim, essa fase é um lugar no sentido geográfico, como reafirmou o geógrafo Milton 
Santos (1997), pois é onde se percebe a dimensão da existência que se manifesta em 
um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas, instituições–coope-
ração e conflito, sendo, tais elementos, a base da vida em comum.

No que tange à prática docente esta é aqui entendida como o conjunto de ati-
vidade desempenhada por professores no contexto da unidade de ensino e envolve 
suas percepções referentes ao espaço escolar e às escolhas de abordagens diversas: 
instrumentos avaliativos, formas de olhar/ser e estar na escola, intervenções diretas na 
vida dos escolares. Sendo assim, a prática docente guarda relação direta com a forma-
ção dos professores, ou seja, com a constituição do ser professor, sujeito aperfeiçoado 

1 Refere-se à reunião de fase que ocorre uma vez em cada escala (bimestre) com todos os professores que atuam no ensino 
fundamental I, prevista no calendário aprovado pela escola.
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para o ofício, como também com o caráter objetivo e subjetivo dessa formação. A pre-
paração do sujeito para a prática é o que Pierre Bourdieu (1983) chamou de habitus, 
ou seja, de modo objetivo constitui o sistema de relações objetivas e dialéticas entre 
a interiorização da exterioridade (como cada um interioriza a formação que recebe 
e a faz ter sentido em prática) e a exteriorização da interioridade (como cada um 
transforma o que recebeu em prática propriamente dita). Sobre o conceito de habitus 
Bourdieu (1983) assim se manifesta:

É um sistema aberto de disposições, ações e percepções que os indivíduos adquirem com 
o tempo em suas experiências sociais (tanto na dimensão material, corpórea, quanto sim-
bólica, cultural, entre outras). O habitus vai, no entanto, além do indivíduo, diz respeito 
às estruturas relacionais nas quais está inserido, possibilitando a compreensão tanto de 
sua posição num campo quanto seu conjunto de capitais.

A proposta ora apresentada se iniciou com diálogos entre as professoras res-
ponsáveis pelas disciplinas de Matemática e Geografia do 5º ano do Ensino Funda-
mental I e caminhou em direção a outras relações de interdisciplinaridade e transdisci-
plinaridade, constituindo o habitus da prática docente das professoras envolvidas nes-
sa pratica interdisciplinar e transdisciplinar. Após a percepção da afinidade da prática 
docente e das habilidades entre Matemática e Geografia nos 4º e nos 5º anos, deu-se 
início à oferta do PA, antecedido ou não de planejamento das atividades, com vistas à 
produção dos conhecimentos dos discentes. Essa experiência e as possibilidades dela 
decorrentes serão apresentadas neste trabalho.

iniciando o diálogo: do corredor para o gabinete

O ano de 2010 foi o primeiro ano de trabalho nas séries iniciais das professo-
ras envolvidas nesta proposta. Como profissionais de formação específica, a prática 
docente se constituiu, nesse momento, como um processo de escuta aos pedagogos 
formados para atuar no ensino fundamental I, os quais possuem as ferramentas neces-
sárias para construção do conhecimento nessas séries. Dessa forma, alguns momen-
tos coletivos para reflexão da prática docente, como os planejamentos mensais, eram 
lugares de contato dos professores e troca de experiências. Foi nesse ambiente que 
percebemos a relação entre as disciplinas de Matemática e Geografia no que se refere 
às coincidências de olhares e posturas frente aos conhecimentos ou aos espaços de 
produção desses conhecimentos.

Após a especulação dessas possibilidades, sem alterar os programas das dis-
ciplinas, iniciaram-se os diálogos. As possibilidades e limites do ponto de partida 
demonstraram uma compreensão imediata para pensar o ensino: acidentalmente, era 
claro perceber que os conceitos dos alunos, “produto final” do processo de avaliação, 
eram semelhantes em ambas as disciplinas, o que levou as professoras a discutirem 
possibilidades de trabalho comuns em vários momentos e lugares. Esse caminho 
foi diferente de outros diálogos entre os campos disciplinares que envolvem a Ma-
temática e a Geografia, apresentados nos trabalhos de Rosa, Junior e Lahm (2007) e 
de Marques et al (2013), nos quais as relações entre esses campos de conhecimento 
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escolares parecem ficar apenas na expectativa da assessoria de um campo em relação 
ao outro. 

Tal movimento, certamente, demonstra uma visão inicial da compreensão da 
interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, quando os campos do conhecimento 
evidenciam possibilidades de relação entre si, mas se resguardam na perspectiva con-
ceitual de cada um, separadamente, ou seja, não há diálogo no horizonte das habili-
dades comuns entre esses campos. Um parece ser sempre assessório ao outro. Muitos 
exemplos de trabalhos interdisciplinares caminham nessa perspectiva. Sabendo das 
armadilhas existentes nesses exemplos, sobretudo quando um campo disciplinar se 
sobrepõe ao outro, cotejou-se o amadurecimento da proposta nos debates de eventos e 
fóruns coletivos, pois o diálogo em outros contextos esclarece a caminhada. Contudo, 
foi ainda ao longo de 2011, com a produção do primeiro trabalho para apresentação 
em um evento acadêmico, o SICEA2, que se percebeu a notoriedade da proposta.           
A apresentação das atividades feitas com o tema específico da relação entre a compre-
ensão da fração de tempo dos movimentos de translação e rotação da Terra rendeu 
bons debates no supramencionado evento. Em 2011, diferente de 2010, o PA de Geo-
grafia e Matemática foi ofertado conjuntamente. Para além da perspectiva de conver-
sas nas ocasiões dos planejamentos, iniciou-se uma prática pedagógica mais reflexiva.

Tecendo a colcha de retalhos: as experiências e as reflexões para a formação 
profissional

O CEPAE, por ser um espaço escolar e lócus de pesquisa, se configura como 
campo preferencial dos estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios dos cur-
sos de graduação da UFG e de instituições conveniadas. Esta configuração se impõe 
de maneira contraditória, no entanto, dentro dessa contraditoriedade, há um campo de 
possibilidades de trabalho, devido a importância de “ensinar como pesquisador”, em 
constante reflexão da prática para, diante da realidade (escola), transformá-la. Este 
trabalho resulta das possibilidades que esta ambiguidade proporciona.

Várias pesquisas sobre os cursos de licenciatura brasileiros, como por exem-
plo, Lüdke (1994, apud Azevedo et al, 2012), indicam que o ensino está sendo rele-
gado a segundo plano. Ao contrário do que esses trabalhos pontuam, compreende-se 
que tanto a formação dos professores, quanto o ensino são questões de suma impor-
tância. Portanto, em nossa perspectiva, a formação inicial de professores é concebida: 
“como um processo de troca e de criação coletiva, em que a intervenção daquele que 
a conduz faz-se com certos conhecimentos e competências, mas ele está igualmente a 
aprender com os outros” (Pereira, 2011, apud Pereira et al, 2013p. 37). Por acreditar 
na importância desse diálogo, na socialização de conhecimentos para a construção 
de competências necessárias à atuação profissional como professor, num projeto de 
formação tendo como eixo o “chão da escola pública”, que se consolidou a proposta 
que resulta nesse texto.

2 SICEA - Seminário de Institutos, Colégios e Escolas de Aplicação das Universidades Brasileiras em Florianópolis-SC, 
2010.
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O CEPAE recebe licenciandos de vários cursos para desenvolverem seus está-
gios, inclusive na primeira fase, antes apenas com licenciados do curso de Pedagogia. 
Essa “abertura” está relacionada à chegada de professores especialistas de diversas 
áreas para atuarem nesse nível de ensino, como por exemplo, os autores desse traba-
lho. Os projetos desenvolvidos nesse centro vêm-se firmando como ações promotoras 
de formação e desenvolvimento profissional de professores, pois os licenciandos ex-
perimentam práticas investigativas, pautadas na reflexão e assim articulam os saberes 
acadêmicos aos da experiência, e tem em seus professores supervisores os interlocu-
tores para esse diálogo.

A vivência dos professores e alunos no processo de construção deste projeto, 
em particular, corrobora com o que diz a literatura sobre formação de professores, 
particularmente a literatura sobre os saberes docentes, quando revela que o paradigma 
da racionalidade técnica não contempla a realidade complexa da sala de aula e que a 
produção de conhecimentos, via trabalho interdisciplinar, é uma rica possibilidade de 
desenvolvimento profissional. A fragmentação dos campos científicos é muitas vezes 
apontada como um dos motivos pelos quais a escola se torna um ambiente pouco 
atrativo aos alunos, sobretudo com o afastamento dos conteúdos que partem do co-
tidiano. Para José Manuel Moran (2005), a partir da antiga 5ª série (hoje quarto ano) 
esse problema se torna ainda mais grave a ponto de interferir no avanço da sociedade 
uma vez que outras demandas passam a atrair os sujeitos para ambientes que não são 
voltados para a produção de conhecimento.

Outro aspecto aqui enfatizado é o fato de as atividades do PA proporcionarem 
ao grupo de alunos e professores envolvidos nesta proposta pensar o ensino sob outra 
ótica, isto é, romper com a ideia de que necessariamente se parte dos conteúdos para 
desenvolver determinadas habilidades. As atividades dos docentes em questão são 
preparadas tomando-se por base as habilidades que se deseja desenvolver nos alu-
nos. Para tanto são elencados os objetivos e posteriormente os conteúdos. Com isso 
possibilita-se aos alunos estabelecer relações entre os dois campos de conhecimento e 
apreender que algumas habilidades perpassam ambos os campos.

Geografia e matemática no período da manhã: breve experiência

No ano de 2012, com a saída da professora titular de Geografia para licença 
maternidade, o PA foi realizado pela professora de Matemática e um professor substi-
tuto de Geografia. Para além das aulas no contraturno naquele ano, os dois professo-
res, uma vez por mês, atuavam juntos nas aulas de Matemática no período matutino. 

Essa experiência de dois professores atuando simultaneamente numa mesma 
turma causou nos alunos certo estranhamento. Esse sentimento parece alicerçado 
numa cultura escolar em que os diferentes campos de conhecimento não se relacio-
nam e não se influenciam, apresentando-se de forma fragmentada. Nessa ótica, Edgar 
Morin, quando aponta os sete saberes necessários da educação, salienta a existência 
de “buracos negros” que emperram a produção de um conhecimento verdadeiramente 
eficaz. Assim se expressa esse autor:
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O segundo buraco negro é que não ensinamos as condições de um conhecimento perti-
nente, isto é, de um conhecimento que não mutila o seu objeto. Por que? Porque nós se-
guimos em primeiro lugar um mundo formado pelo ensino disciplinar e é evidente que as 
disciplinas de toda ordem que ajudaram o avanço do conhecimento são insubstituíveis, o 
que existe entre as disciplinas é invisível e as conexões entre elas também são invisíveis, 
isto não significa que seja necessário conhecer somente uma parte da realidade, é preciso 
ter uma visão que possa situar o conjunto. É necessário dizer que não é a quantidade de in-
formações, nem a sofisticação em Matemática que podem dar sozinhas um conhecimento 
pertinente, é mais a capacidade de colocar o conhecimento no contexto. 

Tentando transladar o terreno desse mundo invisível descrito por Morin (2001), 
passou-se a planejar as aulas pensando em atividades que tivessem como objetivo le-
var os alunos a associarem ideias, construírem uma visão integrada do conhecimen-
to, perceberem que uma atividade não se restringe a um objetivo limitado, que uma 
ideia transita e dialoga de uma atividade para outra e a perceberem a aplicação da 
Matemática em outros campos do conhecimento, entre outros objetivos. Ao longo do 
desenvolvimento das aulas, os alunos foram se acostumando com essas orientações e 
passaram a entender melhor a proposta da parceria. Entre os vários temas explorados 
consta o consumo doméstico de água no Brasil, cujo objetivo foi discutir as unidades 
de capacidade, o uso consciente da água (no banho, na lavagem de louças, carros etc.), 
a leitura e construção de gráficos de barras (em papel milimetrado), a importância do 
Dia Mundial da Água, entre outros. 

Com essa experiência os alunos entenderam que, apesar de o ensino ser orga-
nizado aula a aula, eles constroem conhecimento fazendo conexões e relações entre 
diferentes conceitos e procedimentos e que, mesmo estando esses conceitos em cam-
pos aparentemente distintos de conhecimento, eles se relacionam e dialogam entre si. 

As atividades desenvolvidas no PA representam de forma clara a amplitude do 
trabalho realizado entre as disciplinas de Matemática e Geografia, no auxílio e com-
plementação aos alunos com dificuldades de aprendizagem em ambas as matérias. 
Para tanto, as atividades em conjunto representam um exercício didático e pedagógico 
complexo de planejamento e ação reflexiva por partes dos professores.

No desenvolver das aulas do PA, foi possível constatar, por ambos os profes-
sores, o notório crescimento dos alunos nesse processo. A cada nova aula as partici-
pações, indagações, elaboração e resoluções de situações problema se tornavam algo 
presente na rotina desses alunos, atitudes essas que contribuíram para a construção de 
conhecimento e autonomia deles.

Após verificar os avanços e progressos do trabalho realizado, a professora de 
Matemática propôs uma atuação conjunta uma vez por mês para se trabalharem temas 
comuns às duas disciplinas. Ficou acordado que o professor de Geografia participaria 
das aulas de Matemática ministradas no turno ordinário, ou seja, no período matutino, 
de acordo com a disponibilidade de horário e também pelo fato de que a carga horária 
da disciplina de Matemática, à época, era superior à de Geografia. O regime de carga 
horária diferenciado diz respeito às escolhas da escola brasileira num determinado 
contexto, o que corrobora para a relação hierárquica de conhecimentos escolares. 
Oque se refuta nesta proposta. 

Como exposto, uma vez por mês o professor de Geografia participava das au-
las de Matemática e dialogava acerca de um tema previamente escolhido. É válido 
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lembrar que o contéudo deveria estar em consonância com habilidades e perspectivas 
de ambas as disciplinas e propor aos alunos atividades de natureza interdisciplinar/
multidisciplinar dos assuntos a serem estudados. Tal metodologia representou, em 
primeiro momento, uma quebra de paradigma tanto para os docentes quanto para os 
alunos, pois estes não estavam habituados a ter dois professores de áreas de conheci-
mento diferentes num mesmo espaço físico trabalhando-se um mesmo tema.

Nesse sentido, os alunos que integravam o PA se mostraram serenos em rela-
ção aos demais, pois essa experiência para eles já se configurava como algo habitual. 
Durante as aulas de Mat-Geo ou Geo-Mat3eles assumiam um papel incomum em sua 
prática discente, auxiliando aos outros alunos. Essa experiência para os aluno do PA 
foi extremamente rica, porque ali eles ofereciam apoio aos demais colegas de sala de 
aula. Nesse momento eles perceberam que algumas dificuldades haviam sido supera-
das, inclusive entenderam que eram capazes de prestar essa ajuda de igual para igual.

Constam da literatura específica várias pesquisas que identificam a relação en-
tre a autoestima e o desempenho escolar, particularmente em Matemática. Entre elas 
pode ser citada a desenvolvida pelos autores Hazin, Frade e Falcão (2010). Acredita-
mos, igualmente, que a participação dos alunos no PA contribui para esse aumento da 
autoestima, o que reflete numa maior participação deles nas aulas, na confiança em 
ajudar os colegas e, consequentemente, no aumento dos conceitos4, tanto em Mate-
mática quanto em Geografia.

A primeira proposta elaborada para o trabalho em conjunto teve como tema 
central o estudo da População e do Território brasileiros. A partir dessa temática foram 
discutidas as características geográficas e matemáticas desenhando-se possibilidades 
a partir de temas como: 1. O processo histórico de desenvolvimento populacional 
brasileiro; 2. Características sociais e culturais do Brasil; 3. Distribuição populacional 
no território e 4. Densidade demográfica e extensão territorial dos Estados e nações.

Com o passar do tempo os alunos percebiam que, ao analisar temas como as 
características sociais brasileiras, população e território, algumas informações podem 
ser organizadas em forma de gráficos, tabelas e/ou porcentagem. Dessa maneira, uma 
interpretação Matemática se torna imprescindível para realizar uma leitura concreta 
do que é exposto. No desenvolvimento das atividades, com base nas observações 
feitas pelos professores, os alunos passaram a perceber que os elementos matemáticos 
auxiliavam diretamente nas análises geográficas e vice-versa. Afinal, coletar dados 
sobre fenômenos ou fatos do nosso cotidiano, organizando-os em tabelas ou gráficos, 
são habilidades essenciais apontadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 
1997) em ambas as áreas do conhecimento.

No primeiro, explorou-se o estudo das densidades demográficas que envolve 
diretamente uma habilidade presente em Matemática: a articulação entre dois elemen-
tos – área e população, espaço e pessoas. Foram analisadas as extensões territoriais do 
Brasil e dos Estados brasileiros. Teve-se sempre em mente que a leitura dos números, 
sua ordem e o conhecimento das unidades de medidas são indispensáveis para a com-
preensão desses conteúdos. Durante a aula cada aluno recebia um roteiro de atividade 
que explorava habilidades comuns e específicas desses campos disciplinares.

3 Nome criado pelos alunos ao fazerem referência às aulas conjuntas de Matemática e Geografia.
4 Para as atividades avaliativas no CEPAE são atribuídos conceitos que variam entre A até E.
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Nessa primeira experiência os alunos se mostraram receptivos, estimulando 
os professores a pensarem novos momentos como esses, uma vez que aulas dessa 
natureza representam uma ruptura com a estrutura clássica do currículo e a forma de 
construir conhecimento para esse nível de ensino. 

As análises feitas em torno desse recurso natural superaram as expectativas. 
O envolvimento dos alunos foi surpreendente, eles assumiram um papel ativo nas 
aulas, ou seja, observaram, buscaram descrever as situações, levantaram hipóteses. 
A discussão em torno desse tema, além de despertar nos alunos a necessidade de 
mudança na postura e formação de novos hábitos, contribuiu para a construção do 
exercício da cidadania, revelou aos alunos mais uma vez como as duas áreas de co-
nhecimento se relacionam e se dialogam.

Nessa atividade, em um primeiro momento, trabalhou-se na contextualização 
histórica da água como recurso hídrico indispensável, a quantidade de água existente no 
Planeta e a distribuição dessa água no globo terrestre. Posteriormente, discutiu-se o va-
lor econômico agregado à água e a importância do uso consciente para evitar o desper-
dício desse recurso. Foi abordado, posteriormente, o conceito de água virtual, quando 
se realizou uma análise entre a concentração desse recurso no mundo e sua distribuição, 
criando-se várias situações problema. O conceito de água virtual trata da quantidade 
de água utilizada para produzir os alimentos, automóveis, chips e objetos que usamos. 
Para a maioria dos alunos, inclusive para os professores, foi uma surpresa perceber que 
a água é utilizada em diversos estágios de produção industrial, agrícola e outros.

Após esse trabalho de contextualização, passou-se para um momento de ex-
posição de trabalhos e análises. Uma atividade que instigou a curiosidade e interesse 
dos alunos foi a análise da distribuição de água no Planeta Terra. Levou-se para a aula 
um vasilhame de 20 litros com água, uma garrafa pet de 2 litros, um copo de 200 ml, 
um copinho de 50 ml e uma tampinha de garrafa pet. O objetivo era fazer com que os 
alunos pudessem compreender, em termos de proporção, a quantidade de água própria 
para consumo existente no planeta, ou seja, a partir do total de água do Planeta Terra 
(água doce e salgada), representado pela vasilha de 20 litros, qual parte representaria a 
água doce (copo de 200 ml). Discutiu-se que dessa água doce, apenas 50 ml é de fácil 
acesso à população, e ainda, ressaltou-se que desse total, apenas o equivalente a uma 
tampinha da garrafa pet é água potável.

O impacto dessa experiência contribuiu para uma análise comparativa e trouxe 
inquietude aos alunos, instigando-os a uma série de discussões e indagações. O fato de 
ter utilizado os vasilhames ofereceu a eles a dimensão proporcional da quantidade real 
de água no Planeta, o que costumava ser abstrato na compreensão deles - quantidade 
de água doce própria para o consumo da população passou a ser palpável. 

Em outra atividade, com o auxílio de um mapa, foi possível expor as regi-
ões com maior concentração de água dentro do território brasileiro e as regiões com 
a maior concentração populacional. Mais uma vez tornou-se fundamental trabalhar 
com porcentagens, uma vez que a região norte brasileira, apesar de ter a maior con-
centração de água, possui a menor população, fenômeno oposto à região sudeste que 
apresenta a maior concentração populacional do território brasileiro e não concentra 
reservatórios de água suficientes para atender as demandas de desenvolvimento in-
dustrial etc.
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Em outra discussão buscou-se mostrar os países que consomem mais água 
no mundo. Para facilitar a compreensão dos alunos, foram usados gráficos e tabelas 
coloridos de modo a auxiliá-los na leitura dos dados. Algumas tabelas mostravam os 
países com o maior consumo de água no mundo, por habitantes, e outras, as maiores 
reservas de água doce do planeta Terra. Após a análise comparativa dessas informa-
ções surgiram várias indagações sobre a desigual distribuição desse recurso essencial 
à vida no planeta. Fez-se também uma análise econômica sobre o uso da água. Nessa 
discussão destacou-se que o consumo médio de água está relacionado com o nível de 
desenvolvimento do país e com o nível de renda da população.

Salienta-se que essas atividades eram iniciadas coletivamente e algumas eram 
finalizadas em aulas separadamente, tendo seu registro feito ora no caderno de Geo-
grafia, ora no de Matemática viabilizando, dessa forma, que o professor de Geografia 
prosseguisse com seu conteúdo, uma vez que, até o ano de 2012, a carga horária dessa 
disciplina era de duas aulas semanais, situação que mudou a partir de 2013. 

Uma atividade de Matemática (cujo objetivo era compreender a ideia da mul-
tiplicação), relacionada a essa temática do consumo de água, abordava o consumo 
médio de água de uma pessoa para atender as necessidades básicas, seja de higiene 
pessoal, ao preparar comida, lavar louça, dar descarga, limpeza da casa, entre outras. 
A partir daí perguntava-se, por exemplo: em uma casa com quatro pessoas, cada um 
escovando os dentes três vezes ao dia, qual seria o consumo mensal e anual de água. 
Essa atividade ampliou as discussões para além do espaço da escola, uma vez que elas 
foram levadas para serem analisadas com as famílias, buscando-se sensibilizá-las para 
mudanças de hábitos.

Ressalta-se que essa experiência de aulas coletivas proporcionou aprendizado 
significativo para os alunos e docentes, o que contribuiu sobremaneira para a cons-
trução dos conceitos envolvidos e as habilidades desejadas em ambas as disciplinas. 
Percebeu-se que atividades dessa natureza contribuem para o desenvolvimento pro-
fissional docente, à medida que problematiza a prática, tira os profissionais do lugar 
comum de pensar as habilidades dos campos disciplinares separadamente e fazem 
refletir sobre situações de aprendizagens significativas para os alunos. Portanto, é na 
realização do trabalho docente, no cotidiano da sala de aula, que os saberes da profis-
são são compreendidos, mobilizados e (re) significados (ROCHA, 2005).

As configurações de atendimentos aos alunos do PA não são fixas, elas são 
discutidas e decididas no coletivo pelos professores que atuam na primeira fase. Por-
tanto, a cada ano esses atendimentos podem sofrer alterações tanto em sua proposta 
metodológica, quanto em relação ao grupo de professores de sua atuação.

Com o retorno da professora efetiva de Geografia, uma nova configuração se es-
tabeleceu em 2013: atuação concomitante no PA de dois professores de Matemática de 
séries distintas (de 4º e 5º anos), junto com a professora de Geografia que também atu-
ava nas duas turmas de 5º ano. Vale informar que esse professor que atuava com as tur-
mas de 5º ano já havia vivenciado o PA nessa mesma perspectiva de trabalho em anos 
anteriores no CEPAE5. A equipe, naquele ano, contava ainda com um aluno do curso 
de licenciatura em Geografia, que observava o trabalho do PA para a construção de seu 

5 Na época, como estagiário do curso de Licenciatura em Matemática, cursando as disciplinas Estágio Supervisionado I e II.
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Trabalho de Conclusão de Curso, sob a orientação da professora de Geografia. Então, 
eram três professores e um estagiário atendendo uma turma de aproximadamente 20 
alunos (sendo dez alunos de cada série), com idade variando entre nove e onze anos.

Esse desenho de atendimento deu-se, entre outros motivos, para que a profes-
sora de Geografia acolhesse também os alunos do 5º ano em suas dificuldades, evi-
tando assim uma sobrecarga de aulas e a construção de outro projeto de atendimento 
específico. Aliás, o trabalho interdisciplinar tem sido uma alternativa encontrada na 
primeira fase do CEPAE para que não haja necessidade de os alunos comparecerem à 
escola em mais de dois dias no contraturno.

Os aprendizados nessa configuração foram diversos. Percebeu-se que havia vá-
rias demandas para equacionar, tais como: um grande número de alunos de ambas as 
turmas com necessidades especiais, sejam elas dislexia, pouca capacidade de abstra-
ção, atraso cognitivo e déficit de aprendizado, TDH, TDAH6, entre outras. No desen-
rolar do semestre, outros desafios foram detectados: equilíbrio dos conteúdos das duas 
séries numa mesma atividade e espaço físico; grande número de alunos na sala, o que 
acaba reproduzindo as aulas do período matutino; necessidade de conciliar os horários 
dos docentes para planejamento das atividades. Numa atividade sobre densidade de-
mográfica, por exemplo, com as duas turmas juntas, notou-se que algumas habilidades 
não poderiam ser desenvolvidas no 4º ano, haja vista que os alunos não tinham ama-
durecimento para compreendê-las. Um exemplo disso foi quando se buscou relacionar 
duas grandezas, na compreensão de densidade demográfica, o que implica a articulação 
de conceitos como área e população. Os alunos tiveram dificuldades, focando a atenção 
nos conceitos isoladamente, ora em área ora em população, sem conseguir compreen-
der que densidade demográfica era, por exemplo, uma “continha de divisão”.

Constatou-se também que, sem esse planejamento coletivo, um dos professo-
res que atuavano PA acabava preparando algumas dessas aulas. O resultado é que as 
atividades nem sempre atendiam a proposta do projeto, não havendo equilíbrio entre 
os conteúdos das séries. Isto ocasionou momentos de atendimento que não estimula-
vam os alunos, sobretudo as turmas do 4º ano. Este fato gerou no grupo um choque 
de concepções. 

Embora se tenha clareza da importância dos planejamentos coletivos, eles nem 
sempre puderam acontecer nas atividades do PA devido, por exemplo, à enorme de-
manda de atividades e trabalho em que os professores estão envolvidos. A contradição 
de pertencer a um Centro de Pesquisa em que a atividade profissional se divide em 
formar quadros de professores (seja ele no estágio supervisionado e/ou no mestrado 
profissional em educação) e se atuar na prática atendendo desde a Educação Infantil 
até o Ensino Médio, coloca o corpo docente diante de um grande número de ativida-
des que, muitas vezes, redunda em prejuízo para o trabalho coletivo, o que prejudicou 
a realização mais plena do projeto nessa configuração de duas séries juntas. 

Ao final da 2ª escala (no fim do 1º semestre), após refletir coletivamente sobre 
o que se havia vivenciado, tomou-se a decisão de separar as duas séries e retornar à 
configuração anterior, ou seja, as professores de Matemática e Geografia voltaram a 
atender somente a turma de 4º ano.

6 Todos os termos utilizados nesse trabalho foram retirados de laudos médicos obtidos no setor de psicologia do CEPAE/
UFG.
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Considerações finais

Tendo em vista a experiência relatada, conclui-se que o PA de Geografia e 
Matemática é um lugar de possibilidades de aprendizado numa dimensão diferente do 
período ordinário, devido a vários aspectos. Entre eles podem ser citados os seguin-
tes: fazer uso de temáticas articuladas em ambos os campos de conhecimento, o que 
nem sempre é possível realizar no período regular das aulas; sair do lugar comum do 
ensino de Matemática e Geografia em que essas disciplinas geralmente não dialogam, 
ficando limitadas a “gavetas”; número reduzido de alunos por sala, o que reflete maior 
participação nas aulas tanto do PA, quanto do período matutino e, por fim, modelo de 
atendimento mais individualizado ofertado aos alunos com dois professores. 

Ao longo desses quatro anos de projeto, foi possível perceber uma melhoria 
da autoestima dos alunos que o frequentam. Eles se tornaram mais participativos 
nas aulas e menos receosos emerrar, tanto nas aulas regulares pela manhã, quanto 
no próprio PA, o que refletiu em mudança no quadro de conceitos. Constatou-se que 
as atividades ofertadas, as quais fazem uso de forma mais intensa de recursos como 
jogos, materiais manipuláveis e atividades interdisciplinares, aliadas ao atendimento 
mais individualizado, contribuíram para melhorar os conceitos dos alunos em ambas 
as disciplinas.

No que se refere à formação de professores, a vivência dos estagiários dos 
cursos de Geografia e Matemática no PA proporcionou uma reflexão sobre a prática 
pedagógica e as várias possibilidades de relações entre esses campos de conhecimen-
to nas séries iniciais, ou seja, recorrentemente os próprios estagiários perceberam a 
possibilidade de ressignificação de conteúdos da formação inicial, articulados nesses 
campos de conhecimento tradicionalmente distantes e desconectados.

Nesses termos, compreendeu-se que este projeto de atendimento corrobora 
com o que Minguiliet al (2001) pontuam em relação à prática pedagógica como eixo 
articulador da formação de professores:

A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado deverão estar articulados entre si e com 
as demais disciplinas e áreas de formação docente, exigindo, pois, um trabalho não só 
articulado, mas, sobretudo, de interdisciplinaridade e diálogo entre os diferentes campos 
do saber (p. 50).

Mais do que lugar de construção de saberes, o PA tem se constituído como 
espaço privilegiado de reflexão sobre a prática docente dos professores envolvidos o 
que, ao longo desses quatro anos de projeto, se delineia como possibilidade de con-
traposição à racionalidade técnica, à medida que desenvolve uma prática assentada na 
ação reflexiva dos docentes, no diálogo interdisciplinar, na integração entre universi-
dade e escola pública, num lugar de busca de diálogo entre teoria e prática.

Cabe ainda pontuar que, embora essa experiência no CEPAE mostre a neces-
sidade de mais espaço (tempo) coletivo para planejamento das atividades, ela revela 
que, quando professores trabalham juntos, eles ganham muito em termos de saberes e 
significados sobre a prática docente, (re) significações essas que as disciplinas, isola-
damente, não conseguiriam abarcar. Conclui-se, pois, que o atendimento nessa confi-
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guração contribui para o desenvolvimento profissional de todos os atores envolvidos 
nesse processo, particularmente na construção de uma visão crítica e complexa de 
mundo por parte dos alunos.
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A proDução De poesiAs em LínguA 
estrAngeirA pArA ALunos iniCiAntes

Sirlene terezinha de oliveira

“Ilfaut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi.”
St. Exupéry A. Le petit prince.

introdução

A produção escrita é, em se tratando de uma língua estrangeira, um grande 
desafio para os alunos de nível básico. Tamanho temor se explica pela falta, princi-
palmente, de vocabulário, mas também pelo desconhecimento das regras de conju-
gação verbal e dos elementos gramaticais que dão coesão ao texto. Logo, pedir para 
que os alunos produzam um poema ainda é pior, pois de um modo geral, os alunos 
detestam escrever poesias tornando a atividade proposta, muitas vezes, em um ver-
dadeiro fracasso.

Se trabalhar com poemas é assim tão difícil então por que insistir? Sant’Anna 
(2011) diz que: “A poesia sensibiliza qualquer ser humano. É a fala da alma, do 
sentimento. E precisa ser cultivada”. O professor pode, por meio da poesia, criar 
uma ponte entre o aluno e seus próprios sentimentos. É muito comum ao final de 
uma atividade de produção como esta, no momento da leitura de cada poema, a 
manifestação de surpresa da turma com o resultado da escrita de determinados alu-
nos. Eles simplesmente não sabem que podem escrever tão bem e os colegas, ainda 
confirmam com um “nossa! Não sabia que ele(a) escrevia assim”.

A verdade é que os alunos se preocupam tanto com a estética da escrita, o con-
teúdo, o ritmo etc., que não conseguem se entregar a beleza do texto. Outro ponto a 
ser considerado é que, quando escrevemos uma poesia expomos nossos pensamentos 
e nossos sentimentos mais profundos e o convite para que cada aluno olhe para dentro 
de si pode assustá-lo.

Segundo PERES, e DAY LEWIS, (1953) “A poesia é, em primeiro lugar, uma 
experiência agradável, algo que nos traz gozo – como um banho, uma roupa nova 
ou um bolo...”1 (tradução minha). A poesia desperta a nossa sensibilidade nas artes 
e nas palavras. O convívio com a poesia favorece o prazer da leitura e nos convida à 
produção dos próprios poemas. Contudo é preciso um tempo de preparação. É preciso 
deixar o aluno sentir a poesia dentro de si, gostar dela, sentir a alegria das palavras 
para depois convidá-lo a se aventurar. 

1 « La poésie est donc, en tout premier lieu, une expérience agréable, quelque chose dont on jouit – comme le bain, le 
costume neuf ou le gâteau... » PERES Yves, DAY LEWIS C. (1953).
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o que é poesia?

A primeira questão que me fora levantada pelos alunos quanto à proposta de 
escrever poesias foi: professora é para fazer poesia ou poema?A outra questão foi: e 
tem diferença entre as duas?

Se procurarmos nos dicionários, encontraremos definições como estas aqui 
retirada do dicionário Aurélio online. Primeiro sobre a poesia e em seguida sobre o 
poema:

“poesia; s.f. Arte de fazer versos./ Cada gênero poético./ Obra em verso, poema./ Carac-
terística do que toca, eleva, encanta. Forma especial de linguagem, mais dirigida à imagi-
nação e à sensibilidade do que ao raciocínio. &151; Em vez de comunicar principalmente 
informações, a poesia transmite sobretudo emoções.”

“poema; s.m. 1. Obra em verso ou não, em que há poesia. 2. Composição poética de certa 
extensão, com enredo.3. Epopeia.”

Encontrei na versão impressa do Dicionário Aurélio (1996) uma definição so-
bre poesia que complementa a outra, na versão online.

“poesia; s.f. 1. Arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em 
que se combinamsons, ritmos e significados. 2. Composição poética de pouca extensão. 
3.Gênero poético. 4. fig. Caráter do que emociona, toca a sensibilidade.”

Analisando as duas definições de poesia, podemos perceber logo na primeira 
linha que; na primeira definição poesia é a arte de fazer versos enquanto que na segun-
da é a arte de criar imagens. Quando há poesia nos versos recitados basta fecharmos 
os olhos para imaginar a sua forma.

Podemos assim, concluir que o poema está diretamente ligado à forma e, é a 
forma que dá vida a poesia, enquanto que, a poesia transcende a forma dos versos com 
toda a sua subjetividade e emoção. Podemos perceber a poesia por meio de um poema 
e até encontrar poemas que não tenham poesias. Como diz Antônio Candido (1996): 
“(...) a poesia não se confunde necessariamente com o verso, muito menos com o 
verso metrificado. Pode haver poesia em prosa e poesia em verso livre. (...) pode ser 
feita em verso muita coisa que não é poesia.”

Quando se aprende uma língua estrangeira, a gramática, os exercícios de com-
preensão escrita e de áudio são bem trabalhados visando uma comunicação mais efi-
caz. Aspectos interculturais também vêm sendo incentivados e trabalhados pelos pro-
fessores com o intuito de divulgar melhor a cultura do outro. A literatura, diretamente 
associada à interculturalidade, entra apenas como um suporte para dinamizar as aulas.

Por mais que a escola incentive as aulas de literatura como suporte para o 
aprendizado, por mais que o professor tenha o conhecimento e a disposição para tra-
balhar com a literatura, dificilmente, ele pedirá aos seus alunos que produzam, por 
exemplo, uma poesia em língua estrangeira. Ele pode até propor atividades em que 
os alunos tenham que reproduzir uma escrita, mas a partir de um modelo. A produção 
livre, mesmo sendo em língua estrangeira, é possível e muito prazerosa aos alunos.
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por que ensinar poesia?

A idade dos alunos das turmas do ensino fundamental e médio coincide com 
o final da infância e boa parte da fase da adolescência dos alunos. Eles começam o 6º 
(sexto) ano com aproximadamente 10 (dez) anos e terminam o ensino médio com 17 
(dezessete) anos. Nesta fase da vida, energia e imaginação não lhes faltam. Mas tam-
bém sobram muitos temores e angustias. Segundo Georges Jean (1997) “Sob diversos 
aspectos, ‘qualquer coisa’ que se assemelhe a poesia diz respeito aos adolescentes 
(...). É a idade em que mais se escreve textos, cartas, poemas ou músicas que expres-
sam o mais frequente desespero e melancolia.”2 (tradução minha).

A escrita pode ajudar a administrar melhor esse emaranhado de sentimentos, 
funcionando como uma válvula de escape para esses alunos. Para JEAN, G. (1976), 
“a poesia trabalha o imaginário para exprimir a realidade”3 (tradução minha). Por 
meio da poesia podemos levar os alunos a buscarem uma nova forma de pensar e de 
sentir, permitindo que eles comuniquem seus sentimentos e sua forma de vero mundo, 
trabalhando assim, seus ‘monstros interiores’ e se apropriando da sensação de liber-
dade que a poesia nos traz.

Toda essa sensação de liberdade e de criatividade incita nos alunos o desejo de 
compartilhar e de se relacionar com os outros. Michel Cosem (1983) diz que: “a poe-
sia é descoberta do mundo, descoberta de si, dos outros”4. As crianças desenvolvem 
sua personalidade aprendendo a se conhecer e a descobrir que os outros também tem 
formas iguais ou diferentes de pensar e de se expressar.

A poesia leva os alunos a desenvolverem seu próprio senso crítico. Eles apren-
dem a ouvir com a leitura do colega e fazem suas próprias escolhas entre um texto e 
outro. Apreciam ou não o trabalho do outro, exercitando assim seu próprio julgamento 
e adotando atitudes de reflexão.

Desenvolvimento da atividade

A experiência que vou relatar agora nasceu de um convite para participar de 
um projeto de pesquisa/extensão que envolveria toda a escola, chamado pipoesiA. 
Esse projeto já existe na escola há algum tempo e acontece todos os anos. A ideia é 
produzir poesias para serem impressas ou escritas nas pipas. Cada professor se propõe 
a trabalhar com uma turma e a turma com a qual eu deveria trabalhar era o 6º ano. 
Esses alunos têm entre 10 e 11 anos, estão começando a segunda fase do ensino fun-
damental e, é o primeiro ano de língua francesa da turma.

Por ser uma turma de nível básico, pensei em apresentar aos alunos uma lista 
de vocabulários e ver como a aula fluiria. Em minha busca, encontrei a imagem de 
uma árvore com várias imagens.

2 « Sous de multiples aspects, « quelque chose » qui ressemble à la poésie concerne les adolescents (...). C’est l’âge où 
l’on écrit, comme on peut, des textes, lettres ou poèmes, ou chansons, qui expriment le plus fréquemment désespoir et 
mal de vivre. » JEAN, G. (1997).

3 « la poésie travaille l’imaginaire pour exprimer la réalité » JEAN. G (1976).
4 « la poésie est découverte du monde, découverte de soi, desautres ».Michel Cosem (1983).
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Minhas aulas são conju-
gadas o que me favoreceu mui-
to, pois eu poderia iniciar e con-
cluir esta primeira parte em um 
único dia. Então, entreguei uma 
fotocópia da árvore e deixei que 
os alunos me dissessem o que 
eles estavam vendo. Na medi-
da em que eles me respondiam 
eu escrevia o vocabulário no 
quadro, formando uma lista de 
palavras, apenas em português. 
Exploramos ao máximo a árvo-
re e seus desenhos.

 • uma árvore
 • alguns galhos
 • o tronco
 • as folhas
 • uma lua
 • o símbolo de música
 • um balão
 • uma casa
 • um balanço
 • um gato
 • um lobo
 • um porquinho
 • um foguete
 • um pássaro
 • uma joaninha
 • três flores (vermelha, amarela e roxa
 • um sapo com uma coroa
 • a grama

Entre os desenhos havia a imagem do lobo que logo foi associada à história da 
Chapeuzinho Vermelho e também com a dos Três Porquinhos. O sapo com a coroa e 
o foguete também renderam muitas discussões.

Na semana seguinte percebi que os alunos ainda se lembravam das histórias 
que lembramos e inventamos, então distribui uma folha com o vocabulário visto na 
aula anterior e ao mesmo tempo coloquei o vocabulário no quadro. Após uma rápida 
revisão, comecei a escrever no quadro as mesmas palavras em francês. Trabalhamos 
a pronuncia das palavras com pausas para os risos, tudo em um clima descontraído e 
participativo.
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 • uma árvore: un arbre 
 • alguns galhos: des branches
 • o tronco: le tronc
 • as folhas: des feuilles
 • uma lua: la lune
 • o símbolo de música: la mu-

sique
 • um balão: un ballon
 • uma casa: une maison
 • um balanço: la balançoire
 • um gato: un chat
 • um lobo: un loup
 • um porquinho: un cochon
 • um foguete: une fusée
 • um pássaro: un oiseau
 • uma joaninha: une coccinelle
 • três flores (vermelha, amarela e roxa): trois fleurs (rouge, jaune et violette)
 • um sapo com uma coroa: un crapaud avec une couronne
 • a grama: l’herbe

Entre os desenhos havia a imagem do lobo que lo
Aproveitei o momento e pedi que se sentassem em duplas. Distribui uma folha 

em branco e pedi que juntos fizessem um poema/poesia usando o máximo de palavras 
trabalhadas possível.

 Alguns alunos pareciam já saber o que escrever, mas a grande maioria olhava 
para o papel em branco e para mim com uma cara muito assustada e alguns ainda 
diziam que nunca iriam conseguir. Sem dar muita importância às reclamações de al-
guns, coloquei uma música instrumental, a imagem ampliada e colorida da árvore no 
quadro e comecei a circular pela sala ajudando-os com a formação das frases.

Na semana seguinte, levei cartolinas, tesouras, colas, figuras, lápis de cor etc., 
e pedi para que eles fizessem cartazes ou apenas uma moldura para seus poemas. O 
trabalho ficou lindo e muito criativo. 

Considerações finais

A poesia deve ser trabalhada nas escolas, mesmo em língua estrangeira. Pro-
porcionar aos alunos um ‘banho’ de poesia é permitir que eles se despertem ao prazer 
da escrita e da leitura. É permitir que eles aprendam a ouvir o outro, a sentir o outro 
e a si mesmos.

Esta foi a primeira vez que trabalhei poesias com uma turma de nível básico, 
mas foi enriquecedor ver como eles conseguiram unir palavras soltas organizando-
-as textualmente. O fato de estarem trabalhando com uma língua estrangeira não os 
impediu de serem criativos e de imaginarem situações que fugissem do óbvio, do 
quotidiano e que transmitisse beleza e emoção.
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Para mim, os objetivos foram cumpridos. Ao final da atividade tive alem dos 
poemas, muita poesia, uma turma animada, interessada e se sentindo capaz de apren-
der o francês. 
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JornAL nA esCoLA:                                                                     
um exerCíCio pArA pensAr o munDo

andrea alveS da Silva Souza

Maria aliCe de SouSa Carvalho

telMa Maria SantoS Faria Mota

leonarlley rodriGo Silva barboSa

Sônia Santana da CoSta

O que realizar para materializar um projeto de ensino determinado por uma 
abordagem que concebe a linguagem como experiência humanizadora e dialógica? 
Com essa pergunta sempre em vista, temos no Centro de Ensino e Pesquisa Aplica-
da à Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG), procurado realizar 
algumas propostas que referende tal concepção e neste texto iremos apresentar uma 
delas, a do jornal mensal veiculado impresso e também on-line sob o nome escolhido 
em concurso pelos alunos, o Folhinha Aplicada (Anexo). Esse periódico tem uma 
formatação específica de modo a atender e permitir o acesso a uma produção textual 
diversificada, tal como é encontrada na nossa sociedade.

Na perspectiva bakhtiniana, a vida é dialógica por natureza. Isto é, viver significa 
participar de um diálogo que pressupõe: interrogar; escutar; responder; concordar, dis-
cordar etc. Semelhantemente à vida, a educação também só se realiza se orquestrada pelo 
diálogo; que pressupõe sempre a recepção seguida de interpretação da palavra de outrem. 

Assim, as atividades de leitura e produção de textos devem focalizar os dife-
rentes enunciados e gêneros discursivos que rodeiam o sujeito da linguagem, signifi-
cando e ressignificando o mundo. E, é essa experiência que realmente importa, não só 
nas aulas de Língua Portuguesa, mas em todas as outras do currículo escolar, ou seja, 
é no exercício de leitura e escrita ocorrido diariamente, que se experimenta a riqueza 
da linguagem, suas infinitas possibilidades.

A escrita é utilizada em todos os espaços sociais e é na escola que se concretiza 
o uso da mesma e junto com ela é preciso trabalhar a leitura que é “levada pelo sujeito 
para além do dado imediato permite pensar, ser crítico da situação, relacionar o antes 
e o depois, entender a história, ser parte dela, continuá-la, modificá-la. Desvelar.” 
(KRAMER, 2000, p. 20). Leitura para além da palavra. Se nós como profissionais 
da educação nos posicionar sobre a importância da leitura e da escrita dentro da sala 
de aula, ajudaremos a formar cidadãos comprometidos com os outros, no sentido de 
garantir melhores condições de vida a todos. 

Na sala de aula, o professor deve, além da leitura, promover discussões que 
levem o aluno a pensar, refletir sobre o assunto e expor seus questionamentos aos 
demais para que possam exercitar o pensar e se reconhecer como sujeito ativo já nos 
seus primeiros anos escolares, pois segundo Kramer (2000), a

leitura que provoca a ação de pensar e sentir criticamente as coisas da vida e da morte, os 
afetos e suas dificuldades, os medos, sabores e dissabores; que permite conhecer questões 
relativas ao mundo social e às tantas e tão diversas lutas por justiça. (KRAMER, 2000, p. 21).
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Podemos já no início da escolarização criar situações em que os alunos possam 
por meio de atividades diversificadas descobrir a leitura e a escrita de modo a pensar 
o mundo, vivendo-o e dialogando sobre o mesmo. Como diz Kramer “a leitura e a 
escrita podem, na medida em que se configuram como experiência, desempenhar im-
portante papel na formação dos sujeitos” (2000, p. 22).

Assim, o nosso projeto de ensino privilegia a interlocução, ou seja, a palavra, 
no sentido trabalhado por Bakhtin “a palavra vai à palavra. É no quadro do discurso 
interior que se efetua a apreensão da enunciação de outrem, sua compreensão e sua 
apreciação, isto é, a orientação ativa do falante” (1995, p. 147). Parece óbvio, não é? 
Entretanto, não é isso que vemos acontecer na maioria das aulas de nossa língua ma-
terna, sob a orientação da política educacional em curso. Aquela em que a prioridade é 
aumentar os índices avaliativos, sem que o aluno passe pela travessia de trabalhar com 
a palavra, com todas as implicações aí envolvidas, no sentido mesmo de ser falante. 
Passagem que ocorre dinamicamente, pela experiência de leitura e escrita. 

O eixo da proposta educacional, implementada pelo Ministério da Educação vin-
cula cada vez mais a educação com avaliação, gestão e financiamento, isto é, submete a 
nossa educação à lógica economicista sob o modelo da produtividade, com a defesa de 
que é possível ter mais eficácia, ou seja, melhores índices. Qual o efeito dessa política 
no ensino? Em artigo recente, os professores João Wanderley Geraldi e Corinta Maria 
Grisolia Geraldi (2012), ressaltaram a crescente domesticação dos professores, via os 
mecanismos avaliativos atuais. Estes tolhem os professores, não permitem que exerçam 
sua função de maneira diferenciada e criativa. Para esses pesquisadores, um objeto de 
ensino até foi criado para facilitar a realização dos testes: os gêneros discursivos. As 
crianças atualmente “reconhecem” uma carta, diferenciam uma crônica de uma fábula, 
mas perguntamos: ela lê e escreve textos: cartas, crônicas, resenhas, por exemplo?

Portando, não dá para ficar apenas no reconhecimento dos gêneros discursivos. 
Faz-se necessário interagir e escrever gêneros diversos, principalmente os que mais 
fazem parte da esfera comunicativa, ou seja, os que usamos no cotidiano. Como afir-
ma Bakhtin (2010), nos comunicamos através dos gêneros discursivos “aprendemos 
a moldar nosso discurso em forma de gênero (2010, p. 283)”. Por isso, o professor 
necessita conhecer os gêneros quanto ao conteúdo temático, estilo e construção com-
posicional devido a relatividades dos mesmos.

O professor está cercado por livros didáticos e programas que objetivam o con-
teúdo, explorando superficialmente os gêneros discursivos. Por meio do Folhinha as 
crianças e a comunidade escolar são convidadas a participar de todas as instâncias das 
condições de produção textual, sugerindo e alimentando a linha editorial, semelhante a 
de outros jornais que circulam na nossa sociedade. Desse modo, a criança escreve uti-
lizando diversos tipos de gêneros. Esses trabalhos, quando selecionados pela turma e/
ou professor, são publicados na íntegra, para que o exercício de autoria seja respeitado.

Em recente entrevista, publicada no jornal de circulação regional, alguns alunos 
foram convidados a darem opinião sobre o Folhinha. Para Débora Lígia da Silva, de 11 
anos, o Folhinha além “de informar faz com que as pessoas pensem e formem suas opini-
ões sobre o mundo” (FARIA, 2013, p. 5). Já Filipe Araújo, de 8 anos observou que escre-
ver “pensando em publicar no jornal fica muito mais interessante” (FARIA, 2013, p. 5).

Essas opiniões reafirmam mais uma vez a importância de realizar a publicação 
do jornal na escola. Ele apresenta uma série de editorias, que necessariamente não 
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precisa comparecer em cada edição, mas de acordo com o que é produzido diariamen-
te, com ou sem a orientação dos professores em sala de aula. 

Nesse sentido, o Folhinha Aplicada, promove por meio da palavra uma troca 
de experiências, tal como salienta Braggio (1992) quando afirma que a leitura e escrita 
de textos permite compartilhar inquietações e desejos. O aluno, ao receber o exemplar 
do periódico, recebe experiências de outros sujeitos, sejam eles alunos, professores, 
pais, funcionários de escola. Ele entra em contato com outras opiniões e pode ampliar 
e ou modificar a sua, significando e ressignificando que o rodeia. 

Assim são muitas as possibilidades do jornal para uma produção textual di-
versificada e, destacamos as seguintes colunas que em nosso entendimento, promove 
isso. São elas:

1. Aos leitores - espaço reservado à equipe do jornalzinho para a comuni-
cação com os leitores. Questões sobre o jornal, as matérias, notícias, assuntos mais 
importantes que envolvem o colégio. 

2. Folhinha Cultural - editoria reservada para expor matérias que se relacio-
nam com a temática cultural. Aspectos da cultura goiana e brasileira, folclore, lendas, 
mitos, eventos culturais, músicas, artes plásticas, entrevistas com artistas, são suges-
tões para o espaço.

3. pesquisa Aplicada - sob orientação, uma equipe tem a missão de fazer al-
gum algum tipo de pesquisa com informações, dados estatísticos, gráficos, etc. Exem-
plo: Pesquisas de opiniões sobre algum acontecimento relevante.

4. Cantinho de Leitura - textos diversos para leitura, como por exemplo, 
crônicas, poesias, histórias em quadrinhos e charges.

5. Dicas da Folhinha - dicas sobre livros, filmes, cd’s, dvd’s, teatro, cinema, etc.
6. Diversão - palavras cruzadas ou cartum com o objetivo de entretenimento.
7. mãos à obra - espaço para, além de entreter, exercitar a capacidade criati-

va das crianças como experiências científicas e origami por exemplo.
8. Você sabia? - curiosidades em geral, por exemplo: questões que envolvem 

o corpo humano, animais, plantas e o Planeta Terra.
9. para saber mais - textos selecionados ou produzidos sobre temas mais 

complexos, como políticas, direitos e deveres, sociedade, etc.
10. De olho na natureza - curiosidades sobre a natureza, preservação e impor-

tância do meio ambiente.
11. Va(ler) - resenhas e resumos de livros, CDs, DVD, exposições, teatros, por 

exemplo.
12. Cultura corporal - curiosidades sobre os variados tipos de esportes, como 

regras, pontuação, histórias, esportistas famosos, etc.
13. Fala leitor - sugestões, opiniões e críticas. 

Como citamos acima, são várias as possibilidades de participação na composi-
ção do jornal e já produzimos várias edições, com um número de 680 cópias em preto 
e branco, além de publicá-lo on line e em cores. Não poderíamos deixar de mencionar 
um outro aspecto abordado no depoimento de uma das crianças acima, a do Filipe. 
Cuja fala nos permite relacionar a questão da intenção de interlocução, ou seja, para 
quem escrevo? Quem vai ler meus textos? Como vou escrevê-lo? Que recursos lin-
güísticos usar para que o leitor construa sentidos?
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Observamos que o uso do jornal é um meio importante para que possamos tra-
balhar com a língua padrão. É uma maneira significativa e real para se conhecerem e 
ampliarem as variadas maneiras de expressar, principalmente quanto ao uso formal da 
nossa língua materna. O periódico permite aproveitar a heterogeneidade dos enuncia-
dos linguísticos e, dessa maneira, contemplar uma abordagem da gramática no texto, 
tal como é sugerido por Antunes:

A proposta, portanto, é que o texto seja analisado: no seu gênero, na sua função, nas suas 
estratégias de composição, na sua distribuição de informações, no seu grau de informativ-
idade, nas suas remissões intertextuais, nos seus recursos de coesão, no estabelecimento 
de sua coerência e, por causa disso tudo, só por causa disso, repito, os itens de gramática 
comparecem (2007, p. 138). 

O trabalho de escrever para o jornal, incentiva e promove situações discursivas 
em que as particularidades de um texto – as fronteiras, o acabamento, o tema, o dizer 
do locutor, o autor, o destinatário, a expressividade e as formas de estruturação, são 
elementos relacionados, dependentes do movimento de construção textual. 

A palavra, como tão bem define José Paulo Paes, sem poesia “não parece nem 
palavra” (1993, p. 26). Como tentamos apresentar neste texto, o Folhinha promove 
esse exercício com a palavra e, tem ajudado na promoção da experiência de leitura e 
escrita, no processo mesmo de construção de sentidos.
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Artes integrADAs: umA AborDAgem                       
propíCiA à CriAtiViDADe nA esCoLA
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introdução

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de 
Goiás (CEPAE/UFG) sempre teve, como componente obrigatório de sua matriz curri-
cular, o ensino de Arte. Em todos os níveis de ensino, os alunos têm convivido de forma 
alternada com uma das linguagens artísticas, seja a música, o teatro ou as artes visuais. A 
proposta de ensino em cada linguagem artística foi construída a partir de estudos, quali-
ficação profissional e a experiência direta com o aluno em sala de aula. Os fundamentos 
teóricos estão de acordo com a concepção de Ensino de Arte sugerida pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1999) e as atividades de Arte realizadas na 
escola têm se transformado em projetos de pesquisa e extensão, artigos e palestras. 

No entanto, a partir de 2006, a equipe de professores de Arte do CEPAE sentiu a 
necessidade de desenvolver estudos sobre as possibilidades de integração entre as diver-
sas linguagens artísticas. Apesar de sermos constantemente convidados para participar 
de experiências interdisciplinares envolvendo as várias áreas de conhecimento presentes 
na escola, percebíamos que nem mesmo na nossa área específica tínhamos conseguido 
tal integração. Murray Schafer, músico e educador canadense, fala sobre esta fragmen-
tação da experiência artística, a qual ele chama de ‘fragmentação do sensorium’:

[...] uma total e prolongada separação dos sentidos resulta em fragmentação da experiên-
cia. (...) Em um determinado momento, poderíamos ainda isolar as artes individuais como 
estudos separados, mas tendo sempre em mente que fazemos isso com o propósito de 
desenvolver acuidades sensoriais específicas. Este seria o período central de estudos. Fi-
nalmente, havendo já limpado cada uma das lentes da percepção, voltaríamos a uma 
reconfiguração de todas as formas de arte, dentro da obra de arte total – uma situação na 
qual “arte” e “vida” seriam sinônimos (SCHAFER, 1991, p. 291).

A intenção do grupo era de que todo o embasamento adquirido de forma indi-
vidual por cada professor, de cada linguagem artística, fosse compartilhado e transfor-
mado em um projeto de atuação interdisciplinar da equipe de professores de Arte da 
escola. Ao pensar nesse tipo de atuação, sabíamos que estávamos diante de um desa-
fio, pois “o enfoque interdisciplinar consiste num esforço de busca da visão global da 
realidade, como superação das impressões estáticas, e do hábito de pensar fragmenta-
dor e simplificador da realidade” (LÜCK, 1994, p. 72).
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Portanto, considerando nosso contexto específico, sentíamos a necessidade de 
encontrar respostas para as seguintes questões: de que forma conseguir uma prática 
integrada de ensino de arte significativa para os alunos? Quais possibilidades reais 
existem para que isso ocorra no espaço escolar? 

Descartamos desde o princípio a prática polivalente, uma vez que experiências 
com tal abordagem, já realizadas no Brasil, provaram que essa é uma visão equivoca-
da do ensino de artes (segundo BARBOSA, 1984, p. 88). O conceito de interdiscipli-
naridade que adotamos se aproxima do que Ana Mae Barbosa chama de “integração 
alocêntrica”, que se caracteriza como:

A exploração dos princípios organizadores e da gramática articuladora da obra de arte 
na música, na expressão corporal, nas artes visuais e no teatro separadamente, levando, 
entretanto o aluno a perceber o que há de similar e de diferente entre as linguagens artísti-
cas” (BARBOSA, 1984, p. 88).

A partir desse conceito e acreditando que a interdisciplinaridade é “uma cate-
goria de ação” (LIMA, 2007, p. 54), realizamos uma investigação a partir de nossa 
própria prática, no contexto metodológico da “pesquisa-ação” (conforme PEREIRA 
e ZEICHNER, 2002, p. 46). Nosso objetivo geral era associar linguagens artísticas, 
estabelecendo conexões entre a equipe de professores da área de Arte do CEPAE/UFG 
e os programas específicos de cada linguagem, visando uma síntese posterior sobre a 
melhor forma de integração entre as linguagens.

Conforme já dissemos, tínhamos consciência de que estávamos diante de um 
desafio. Ana Mae adverte sobre a disposição necessária para este tipo de interven-
ção pedagógica quando diz que: “Não se faz interdisciplinaridade com conversas de 
corredor. É um processo que demanda tempo, estudo conjunto, discussão, análise e 
síntese” (BARBOSA, 1984, p. 88). Diz, ainda, que esse trabalho interdisciplinar não 
ocorre, necessariamente, com a presença dos professores “[...] numa mesma classe, ao 
mesmo tempo. A classe pode ter um professor de cada vez, mas todos esses professo-
res devem ter uma comunalidade a explorar dentro de uma proposta e constantemente 
se encontrarem para rever o trabalho que está sendo feito” (BARBOSA, 1984, p. 88).

Portanto, os procedimentos da pesquisa se constituíram de pesquisas bibliográfi-
cas, reuniões de estudos, planejamento, análise e reflexões. As atividades de integração 
propriamente ditas, ocorreram durante as aulas de Arte na escola, no período de 2006 
a 2008 e até 2010 o grupo ainda manteve as reuniões para análises e reflexões. Houve 
uma proposta diferenciada para tais atividades durante os três anos em que a pesquisa 
se desenvolveu. Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento dessas atividades 
e as reflexões feitas pelo grupo de professores foram registrados e apresentados em 
periódicos e eventos científicos, tanto de forma parcial, como ao final do processo1.

Diante da proposta da Rede Internacional das Escolas Criativas (RIEC), a 
equipe de professores de Arte do CEPAE, consciente de que a pesquisa desenvolvida 
tem estreita relação com uma concepção criativa do processo pedagógico, decidiu ex-
por, neste texto, uma síntese daquilo que essa pesquisa significou para os professores 
1 Dentre esses eventos, podemos citar: 8º SEMPEM (2008); XVII Simpósio de estudos e pesquisas da FE/UFG (2008); V 

SICEA (2007); XV Encontro Nacional da ABEM (2006); II Seminário de Pesquisa da UFG (2010); CONFAEB (2007, 
2010 e 2011); Revista Solta a Voz (2008).
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e alunos do CEPAE. Pode-se dizer que essa experiência apresenta uma abordagem 
capaz de estimular, em nossos alunos, uma postura participativa e o desenvolvimento 
de sua potencialidade criativa.

tividades desenvolvidas

Conforme dito anteriormente, para cada ano letivo foi proposta uma forma 
diferenciada de realização das atividades da pesquisa. Será feita, a seguir, uma breve 
descrição de cada uma dessas propostas.

Ano letivo de 2006: O período da ditadura militar no Brasil e a expressão artística

As atividades foram desenvolvidas nos 8os anos da 2ª Fase do Ensino Fun-
damental do CEPAE, no horário normal de aulas, no turno matutino, por meio da 
disciplina de matriz curricular denominada Educação Artística. Partindo de um tema 
gerador comum (o período da ditadura militar no Brasil), cada professor atuou indivi-
dualmente em sala de aula, desenvolvendo, em um bimestre, atividades relacionadas à 
sua linguagem artística específica. No último bimestre letivo, a equipe atuou simulta-
neamente, coordenando, a partir dos conteúdos desenvolvidos e da criação dos alunos, 
a produção de um trabalho artístico integrado.

Em todas as linguagens artísticas foram desenvolvidas diversas atividades que 
propiciaram o desenvolvimento criativo dos alunos. Em Artes Visuais, dentre outras 
atividades, os alunos criaram colagens, cartazes e charges. Houve, também, a criação 
de textos poéticos; leitura e ilustração de poesias, seguidas de vivências de expressão 
corporal a partir dos temas de artes visuais, como por exemplo, diálogos entre artistas 
do período, tendo em vista a luta pela liberdade de expressão, criados pelos alunos. 

Para as colagens, foram utilizadas técnicas de colagem criativa, a partir de 
reprodução de obras de artistas como Diego Rivera e Cândido Portinari. A produção 
visual (criação gráfica de cartazes em grupo com tema “defesa da liberdade de expres-
são”) foi registrada conforme fotos abaixo (Fotos 1 e 2).

Foto 1:  Criando composição 
gráfica (1).
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Foto 2:  Criando composição 
gráfica (2).

Outro aspecto importante foi a análise da obra de arte, através de exposição de 
reproduções e dinâmica de grupo de estudo das referidas reproduções, conforme foto 
abaixo (Foto 3). 

Foto 3: Análise de produção 
artística visual.

Em Música, houve a criação, em grupos, de uma “canção de protesto”, para 
a qual os alunos elaboraram a letra, fizeram a junção letra/música, ensaiaram e a 
apresentaram. Colocamos, a seguir, um exemplo de letra elaborada pelos alunos para 
uma “canção de protesto”. Pode-se notar que, apesar do tempo decorrido a partir do 
término das atividades, a temática é ainda atual.

“Só vejo corrupção, só vejo gente enrolada,
O tal do mensalão e as mentiras descaradas.
É tanta informação chegando manipulada,
É tanta embromação, parece até piada.
Não acredito em anúncio, não acredito em TV;
Não acredito em mim, vou acreditar em você?
Não acredito na elite, porque eu não sou otário,
Mas não acredito em alguém só porque foi operário.

Os impostos estão altos
Eu já não compro mais nada
O meu dinheiro suado
Já não vale nada.
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Só vejo pobreza e desigualdade
É tanto partido e nenhum faz nada
Cansei dessa vida que não se ganha nada
Queremos mudar, revolucionar”.

Em Teatro, os alunos criaram um roteiro a partir de uma situação cotidiana de 
conflitos de ideias e o encenaram. A partir da peça “A revolução na América do Sul”, 
de Augusto Boal, eles fizeram a montagem e encenação de uma cena escolhida.

Depois de realizar as atividades em cada uma das linguagens artísticas, os alu-
nos e os professores se reuniram para pensar sobre uma produção final, na qual as três 
linguagens artísticas estivessem representadas. A turma dividiu-se em grupos e cada 
grupo fez sua própria proposta. A elaboração da proposta foi discutida com a equipe 
de professores, os quais estiveram à disposição, também, nos momentos de ensaio, 
quando havia dúvidas na utilização de uma ou outra linguagem artística. Foi interes-
sante observar o desenvolvimento do trabalho nos grupos. Foi o entrosamento entre 
os membros, a flexibilidade na troca de ideias, a objetividade ao fazer escolhas e o 
respeito mútuo que contribuíram para o resultado final que cada grupo apresentou. As 
apresentações feitas foram filmadas e tiveram os mais variados formatos. No registro 
fotográfico abaixo (Foto 4) é possível visualizar uma dessas apresentações.

Foto 4:  Apresentação com 
linguagens integradas.

Ano letivo de 2007: História da Arte- estudando a música, pintura e teatro barroco.

A proposta realizada tinha como objetivo desenvolver um estudo interdiscipli-
nar teórico-prático relacionado a um período da História da Arte, o Barroco. As ativi-
dades foram desenvolvidas no contexto de uma disciplina eletiva2 para os alunos do 
Ensino Médio do CEPAE. A carga horária foi dividida entre os professores das três lin-
guagens artísticas (Artes Visuais, Música e Teatro) para que cada um apresentasse os 
conteúdos específicos de sua linguagem artística relacionando-os ao período histórico 
abordado. Em momentos pré-determinados os professores atuaram conjuntamente em 

2 De acordo com a proposta curricular do Ensino Médio em vigor no CEPAE, os alunos compõem seu próprio currículo 
ao eleger as disciplinas eletivas que desejam cursar, além do Núcleo Básico que é obrigatório para todos. 
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sala de aula, visando a apresentação da disciplina e do projeto de pesquisa; a estimu-
lação à elaboração de propostas para um trabalho final onde as linguagens artísticas 
fossem desenvolvidas de forma integrada; ensaios; apresentação e avaliação final. 

Como síntese das atividades desenvolvidas durante o curso, os alunos opta-
ram por trabalhar uma montagem cênica para a atividade integrada no final do curso. 
A turma se dividiu em dois grupos: 

 • O primeiro grupo fez uma intensa pesquisa de textos que abordavam ques-
tões existenciais partindo de diferentes concepções acerca do significado do amor. Os 
alunos, orientados pela professora de teatro, construíram um roteiro para encenação 
com a coletânea dos textos escolhidos. Houve a opção pela filmagem da encenação, o 
que exigiu, por parte da professora, a orientação especifica de elementos para monta-
gem e interpretação para câmera.

 • Os alunos do segundo grupo, após a pesquisa de alguns textos teatrais e 
mais especificamente com base na leitura da peça teatral Fhedra de Jean Racine op-
taram pela encenação teatral em sala de um texto trágico. Decidiram eles mesmos 
criarem o texto para a encenação. Foram orientados pela professora de teatro durante 
todo o processo da montagem. Como a situação dramática se passava em um baile 
na corte do século XVII, se fizeram necessárias pesquisas dos costumes e danças da 
época, para a composição da cena e dos personagens (Fotos 5 e 6).

Foto 5: Disposição da entrada em 
cena.

Foto 6: Disposição da cena com 
texto dramático.
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Ano letivo de 2008: A temática do circo como elemento integrador das diversas lin-
guagens artísticas.

As atividades realizadas tinham como temática o circo. Foram desenvolvidas 
por alunos dos 4º anos da 1ª fase do EF e alunos dos 9ºs anos da 2ª fase do EF do CE-
PAE. A metodologia utilizada baseou-se na participação simultânea de toda a equipe 
de professores de Arte envolvidos com a pesquisa.

Dentre as atividades realizadas com os alunos da 1ª fase, foi muito importante, 
no início do ano letivo, a apreciação de um espetáculo circense, complementada por 
uma conversa com os artistas ali presentes, percebendo os elementos componentes do 
circo, possíveis personagens e como funcionava a estrutura organizacional da família 
e do trabalho, tendo em vista seu caráter mambembe ou saltimbanco. 

Nesta ocasião, os alunos puderam conhecer um pouco do cotidiano do trabalho 
de tais profissionais, percebendo ainda, para além do momento artístico, os bastidores, 
a recepção do público, o cuidado com os animais e as dificuldades de se viver de/para 
o circo.

A partir desse contato, foi iniciada a criação de um musical que, ao final do 
semestre, foi apresentado pelos alunos para seus pais e para colegas de outras tur-
mas. Além da elaboração de canções, a turma foi dividida em grupos que apresen-
taram atrações típicas de um espetáculo circense, tais como palhaços, malabaristas, 
equilibristas, bailarinas e músicos. A orientação desses grupos ficou sob a coorde-
nação dos professores de artes visuais, teatro e música. A professora de música, por 
exemplo, coordenou a criação e execução de uma proposta para a sonorização do 
espetáculo, além do trabalho com as canções. O professor de artes visuais minis-
trou aulas sobre figurino e coordenou a criação dos figurinos para os personagens 
que cada grupo apresentaria no espetáculo. O professor de teatro ministrou aulas 
práticas e teóricas sobre maquiagem, nas quais os alunos tiveram a oportunidade 
de manipular e criar possibilidades de maquiagem cênica, de acordo com o tema 
proposto por grupo. Também, foram desenvolvidas técnicas de improvisação teatral 
para uma aproximação de interpretação clownesca, referendando a figura do palha-
ço e seu jogo com a plateia.

Este trabalho foi redimensionado no 2º semestre. Foi elaborado um musical 
pela professora de música e a metodologia de trabalho foi um pouco mais diretiva. 
Alguns alunos mudaram de papéis e outros permaneceram na mesma função que ocu-
param na apresentação realizada no 1º semestre. O repertório musical foi ampliado e 
contou com arranjos instrumentais mais complexos, onde noções de escrita musical 
foram ministradas.

As atividades desenvolvidas com os alunos da 2ª fase contemplaram momen-
tos com enfoque mais informativo e outros com atividades práticas incluindo a cria-
ção, ensaios e apresentação de propostas envolvendo as três linguagens artísticas. 
Esses conteúdos e atividades desenvolveram-se principalmente no 1º semestre do 
ano letivo. No 2º semestre, foram realizadas as atividades de criação e apresentação 
de uma produção artística integrada. Os alunos foram estimulados a pensar em uma 
proposta de apresentação com utilização do tema “Circo”, integrando as diversas 
linguagens artísticas, tendo como subsídios todos os conteúdos trabalhados no 1º 
semestre.
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Os professores sugeriram que os alunos buscassem uma “história” ou um tema 
que conduzisse o espetáculo e enfatizaram que eles seriam os responsáveis pela cria-
ção do mesmo. Durante o processo, os docentes ofereceram todo o suporte necessário 
para a consecução do ‘roteiro’, para a realização dos ensaios, para a confecção dos 
acessórios (adereços cênicos) e ambientação do espetáculo (cenário). 

Os alunos da 1ª fase do E.F. conseguiram atingir as expectativas que a equipe 
de professores tinha com relação ao desenvolvimento do processo e aos espetáculos 
elaborados e executados por eles com a ajuda da equipe. Houve disciplina, criativida-
de e capacidade de concretização das propostas por parte dos alunos, além de um bom 
entrosamento destes com os professores. Os espetáculos foram apresentados na sala 
de Artes do CEPAE, com a presença dos pais dos alunos, sendo uma apresentação no 
final de cada semestre. 

Já os alunos da 2ª fase do E.F. atingiram parcialmente as expectativas quanto 
à apresentação final. A participação deles foi bastante heterogênea. Surgiram ideias 
interessantes, com grande empenho de um grupo de alunos e uma produção final 
bonita, criativa e coerente com o processo desenvolvido. Se houvesse tempo e condi-
ções para a reelaboração do que foi apresentado, seria possível chegar a uma produ-
ção ainda mais gratificante para alunos e professores. No entanto, consideramos que 
poderíamos ter contado com um interesse ainda maior e a participação mais vibrante 
dos alunos, apesar de observarmos, nos momentos finais, o despertar de alguns que 
se mostravam apáticos.

Essas considerações podem encontrar respaldo no fato de que a temática “cir-
co” a priori gerou um grande contentamento entre os alunos da 1ª fase, enquanto que 
para os adolescentes da 2ª fase parecia um tanto “infantilizada” considerando sua 
faixa etária. Porém, sabíamos que o desafio era perceber a integração das linguagens 
artísticas em meio a tanta tecnologia e produção midiática que caracterizam o cotidia-
no dos adolescentes.

Colocamos, a seguir, alguns registros fotográficos das apresentações finais do 
grupo de alunos da 1ª fase do E. F. (Fotos 7, 8 e 9) e da 2ª fase do E. F. (Fotos 10 e 11).

Foto 7: Apresentador do Circo e 
personagem “Chupa-Cabra”.



Parte I - Projetos Desenvolvidos na Escola74

Foto 8: Músicos em cena.

Foto 9: Bailarinas em cena.

Foto 10: Pesquisa de 
caracterização (1).
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Foto 11: Pesquisa de 
caracterização (2).

Reflexões sobre as atividades desenvolvidas

Seria muito interessante se houvesse espaço para relatar todas as atividades 
desenvolvidas em cada ano letivo, ressaltando as atividades relacionadas ao desen-
volvimento criativo. No entanto, isso não é possível. O que se pode dizer é que 
foram momentos extremamente enriquecedores, tanto para os alunos, quanto para 
os professores. Vários aspectos foram analisados pela equipe, buscando respostas 
para as questões iniciais e parâmetros para a proposta curricular do ensino de Arte 
no CEPAE.

De fato, pudemos comprovar que a ação didática integrada em artes exige um 
trabalho intenso e coordenado. Portanto, requer grande esforço de equipe, especial-
mente em relação ao cumprimento das exigências formais da organização didática. 
Tal esforço se intensifica quando a realidade do espaço escolar, como espaço formal 
de educação com suas regras de tempo, organização e espaço coletivo se impõem. 

No entanto, nesse contexto escolar, o espaço da sala de aula de arte é um espa-
ço privilegiado de ação criativa, com uma estruturação diferenciada do espaço formal, 
por ser menos rígida, uma vez que a aula de artes permite que os alunos transitem, 
dialoguem, colaborem e se integrem. Durante a realização desse projeto de pesquisa, 
por exemplo, os alunos podiam sair da sala de aula de artes visuais e ir para a sala de 
teatro, ou para o Auditório da escola, ou, ainda, para o Laboratório de Informática, 
visando a realização de pesquisas sobre os diversos temas que envolviam as ativida-
des pedagógicas e gerando liberdade e autonomia de aprendizagem. Enfim, havia uma 
dinâmica proposta com o objetivo de que o aluno adquirisse certa autonomia de ação 
e pudesse escolher seu espaço de produção. Tal abordagem exigiu, de nossa parte, 
atenção redobrada e assistência didática aos estudantes nesses deslocamentos, devido 
aos múltiplos espaços de ação didática. 

Nas duas fases da educação básica, os alunos foram privilegiados pela oportu-
nidade de vivenciar as artes de forma integrada e de poderem se expressar em todas 
elas. Eles usufruíram de um espaço propício não só à construção de novos conheci-
mentos, como também à criação de propostas individuais e coletivas. Aliás, a própria 
elaboração coletiva representou um grande aprendizado. A socialização das ideias; 
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as discussões em busca de uma proposta que agradasse a todos; a convivência com 
colegas empenhados na realização dos objetivos estabelecidos pelo grupo e com ou-
tros completamente desinteressados, tudo isso propiciou um processo de crescimento 
individual e coletivo.

Uma das dificuldades observadas nesta prática relacionou-se ao gerenciamento 
precário que alguns alunos fizeram de seu tempo produtivo dentro de uma proposta 
flexível. Por outro lado, a grande maioria respondeu bem à ação em grupo, tendo sur-
gido naturalmente coordenadores de equipes de produção em arte. Tais coordenadores 
de grupo normalmente caracterizavam-se por estarem mais envolvidos e apresenta-
rem maior interesse pelas atividades. Quando surgiam divergências sobre as ações 
criativas, o grupo era convidado a decidir sobre o trabalho, sendo necessária, às vezes, 
nossa intervenção para que houvesse acordo sobre as estratégias metodológicas e cria-
tivas a serem seguidas. 

Com relação a essa atuação dos professores, sobretudo quando ocorreu de 
forma simultânea, pudemos perceber que ações integradas exigem planejamento 
prévio não apenas em relação aos conteúdos e atividades propostas ao grupo de alu-
nos, mas principalmente em relação à atuação de cada um dos professores em sala 
de aula, considerando que, embora atuando em conjunto, cada um tem sua própria 
postura na condução do processo pedagógico. Além do mais, o desenvolvimento 
dessa pesquisa estimulou os professores a buscar formas criativas de diálogo entre 
as expressões, enriquecendo, assim, seus saberes pedagógicos, isto é, o saber “que o 
professor constrói no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta sua ação docente” 
(AZZI, 2012, p. 49). Esse diálogo entre as diversas formas de expressão artística 
favoreceu, também, o desenvolvimento integral dos alunos. Pudemos perceber que a 
concepção coletiva de produção, sugerida pelos professores, foi bem recebida pelos 
alunos, evidenciando que o envolvimento do aluno no processo criativo torna o fazer 
artístico mais agradável, pois o mesmo confia em seus pares e no processo desenvol-
vido durante as aulas.

Quanto à questão curricular, a partir das reflexões feitas ao final das atividades 
de pesquisa, o grupo optou pela elaboração de parâmetros abrangentes para futuras 
experiências de integração de linguagens na escola e não pela construção de um cur-
rículo integrado, com procedimentos pré-determinados. Tal opção baseou-se na per-
cepção de que as experiências futuras deveriam usufruir das mesmas condições de 
flexibilidade e liberdade que caracterizaram as experiências aqui relatadas.
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trAnsVersALiDADe e CompLexiDADe                                      
– umA experiênCiA trAnsDisCipLinAr no           

ensino méDio Do CepAe/uFg

danilo rabelo

introdução

No espaço escolar a reflexão sobre o currículo e a metodologia, isto é, o que e 
como ensinar é uma preocupação constante dos professores. Nesse contexto, algumas 
questões se fazem presentes: o que tem sido ensinado? Quais os significados desse 
ensino e qual a sua significância ou importância? A que e/ou a quem se presta esse 
ensino? Que mudanças deveriam ser introduzidas na matriz curricular? Nesse sentido 
Michael Apple (2001, p. 59) afirma que

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo 
aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição 
seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja 
conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas 
e econômicas que organizam e desorganizam um povo. 

A constante reflexão sobre a prática escolar, levou o corpo docente do CEPAE 
a elaborar uma reforma escolar para seu Ensino Médio, em 2004 (DELGADO et al, 
2005). Essa reforma curricular do Ensino Médio trouxe uma divisão entre um núcleo 
básico e uma parte diversificada, conforme o art. 26 da atual LDB (BRASIL, 1996). 
Essa parte diversificada lecionada no período vespertino possibilitou novas experi-
ências curriculares e metodológicas no Ensino Médio, como a tentativa de aplicar os 
pressupostos teóricos do pensamento complexo de Edgar Morin em eixos temáticos.

A transversalidade em um curso semestral do ensino médio do CEPAE
 
Para Edgar Morin (2005), apesar de sua importância ao decompor e analisar os 

fenômenos naturais e sociais, as disciplinas produzem um reducionismo que não abar-
ca a complexidade dos fenômenos. Segundo Morin (2006), é necessária uma reforma 
do pensamento, um pensamento complexo (no sentido daquilo que é tecido em rede) 
no qual as oposições razão/emoção, ciência/arte, razão/mito são recusadas, em suma, 
uma abordagem transversal ou transdisciplinar (RABELO, 2008, p. 153). 

Na perspectiva de Morin, essa interação transdisciplinar as barreiras metodo-
lógicas entre as disciplinas tem a desaparecer para abordar o objeto de discussão em 
sua complexidade. Não há nessa transversalidade uma hierarquia de saberes, as artes 
não são superiores ou inferiores aos saberes científicos, mas campos discursivos ou 
semióticos que dialogam com outros saberes (RABELO, 2010, p. 12). 
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Desse modo, pensou-se em curso semestral em que diversas formas de saber 
e metodologias pudessem ser aplicadas para o entendimento de certos fenômenos so-
ciais. A princípio o curso foi ministrado em parceria com um professor de Geografia 
(2006 a 2008) e uma professora de História (2010), enquanto nos outros anos o curso 
foi ministrado apenas pelo professor de Sociologia, autor deste artigo, devido aos 
compromissos dos colegas e à dificuldade de se encontrar outros professores interes-
sados em trabalhar transversalmente na perspectiva de Morin. 

O curso de caráter transversal tem por objetivo indagar sobre as incertezas e 
perplexidades que constituem o Homo sapiens sapiens demens. Não se trata de estu-
dar com os alunos a teoria da complexidade, mas aplicar seus pressupostos em eixos 
temáticos. Nesse curso há a integração e interação de diferentes áreas do conhecimen-
to: Antropologia, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Geografia, História, Linguística, 
Literatura, Sociologia etc., bem como considerações sobre o senso comum. A valo-
rização do senso comum não é uma apologia à irracionalidade, mas aceitar o fato de 
que temos uma irracionalidade que nos constitui (Homo sapiens sapiens demens) e 
também a experiência e a práxis como categorias válidas de conhecimento, toman-
do os devidos cuidados para desconstruir preconceitos e estereótipos. Desse modo, 
reitere-se que não há hierarquias de saberes, mas meta pontos de vista buscando suas 
pertinências, convergências, divergências e inquietações. 

Os eixos temáticos são a identidade nacional e as representações sobre a 
morte. Por que esses temas? Para Weber (2001, p. 131), “o conhecimento da rea-
lidade cultural é sempre um conhecimento subordinado a pontos de vista especifi-
camente particulares”, isto é, “sem as ideias de valor do investigador, não haveria 
nenhum princípio de seleção” (ibidem, p. 132). Em outras palavras, a seleção de 
temas, textos e metodologias obedeceriam a pontos de vista específicos, mas com 
uma significação social que deve ultrapassar o mero interesse individual. Além dis-
so, conforme discutido na introdução acima, o currículo e a seleção de conteúdos 
jamais são neutros. 

Para os eixos temáticos estão previstas o estudo de textos acadêmicos e literá-
rios e nenhuma adoção de textos didáticos voltados para o Ensino Médio. Se a trans-
posição didática1 (CHEVALLARD, 2005) não acontece é porque o objetivo preparar 
os alunos para a vida universitária e aproximá-los da produção científica e artística. 
Por outro lado, o desenho a dramatização, a mímica, a oralidade são adotados para 
expressar impressões, sentimentos e subjetividades dos alunos referentes aos temas 
estudados. 

identidade nacional: Direito humano ou ideologia?

Na temática Identidade Nacional são estudados alguns poemas do livro Vamos 
caçar Papagaio de Cassiano Ricardo (2005) e capítulos da rapsódia Macunaíma de 

1 Para Chevallard (2005, p. 16), a transposição didática é “a passagem do saber acadêmico ao saber ensinado e, portanto 
à distância eventual, obrigatória que os separa”. Essa transposição é necessária “porque o funcionamento didático do 
saber é distinto do funcionamento acadêmico, porque há dois regimes de saber, inter-relacionados, mas não sobrepos-
tos” (ibidem, 2005, p. 25).
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Mário de Andrade (1997) lançado em 1928. Ambas as obras foram lançadas original-
mente na década de 1920, durante a crise da República Velha. Elas fazem parte do 
Movimento Modernista, com sua busca por uma arte que refletisse a cultura do povo 
brasileiro. Para essa contextualização é apresentado o vídeo Modernismo Anos 20 de 
Roberto Miranda (1992) que faz parte da Coleção Panorama Histórico Brasileiro, 
produzida pela Fundação Itaú.

Uma atividade de pesquisa e com apresentação no formato de seminário é 
proposta aos alunos com o tema dos símbolos nacionais: as armas, a bandeira, o hino, 
o selo e o sabiá laranjeira. São abordados a origem, a história, a adoção, os usos ritu-
alísticos e os significados simbólicos de seus elementos e como tudo isso se relaciona 
com o discurso oficial do Estado e com a nação brasileira. A figura 1 mostra um grupo 
de alunas do curso de 2014 apresentando sua pesquisa sobre a bandeira brasileira no 
seminário sobre os símbolos nacionais.

Figura 1: Alunas apresentando 
Pesquisa sobre a bandeira 
brasileira no Seminário sobre 
Símbolos Nacionais. 
Foto: Danilo Rabelo (2014).

No CEPAE, parte do corpo docente rejeita a comemoração de datas cívicas 
porque acredita que essas datas são expressão do pensamento hegemônico das elites e 
escondem as diferenças sociais sob um pensamento nacionalista uniforme, monolíti-
co. De fato, esse é o sentido e a função que a nacionalidade (nationess), segundo Stu-
art Hall (2005), assume para criar esse sentimento de pertencimento e para encobrir as 
diferenças de gênero, de sexualidade, de etnia, classe social et. Entretanto, no debate 
desse seminário, alguns alunos lamentam não estudar esses rituais da nação porque, 
reconhecendo seu poder ideológico de dominação, também reconhecem como esses 
símbolos são dispositivos para sua identidade como cidadão pertencente a uma comu-
nidade nacional imaginada. 

A aproximação entre o Brasil e os EUA nos séculos XIX e XX também aparece 
no vídeo Política de Boa Vizinhança da série Vídeo Escola retratando o país sob a 
influência cultural do imperialismo. A análise de diversas canções populares do perí-
odo de 1939 à atualidade e sua relação com o conteúdo do vídeo acima constitui uma 
avaliação escrita que leva em consideração a competência e a habilidade de fazer rela-
ções, interpretação e argumentação. Os alunos são convidados a trazer outras canções 
populares que tratam de representações sobre o país, como forma de contribuição ao 
debate e à formação de um repertório cultural. 
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Em seguida, o sétimo capítulo “O modo de navegação social: a malandragem e o 
“jeitinho” do livro O que faz o Brasil, Brasil? de Roberto DaMatta (1986) é usado para 
discutir um dos aspectos atribuídos ao habitus2 do povo brasileiro: a malandragem e a 
corrupção endêmica. Sociodramas são realizados para retratar situações que ilustram es-
tratégias de sobrevivência, corrupção, abuso de autoridade e poder (MORENO, 1992). 

Finalmente, o terceiro capítulo do livro a Identidade Cultural na Pós-Moder-
nidade de Stuart Hall (2005), intitulado “as culturas nacionais como comunidades 
imaginadas” procura discutir as narrativas da nação (discursos literários, imagéticos, 
musicais, invenção de tradições, mitos fundacionais, tradição, continuidade) como 
dispositivos ideológicos para promover a unidade nacional e esconder as diferenças 
sociais e políticas sob a crença de uma identidade nacional monolítica. Desse modo, 
os alunos são levados a perceber os aspectos positivos e negativos da ideologia da 
identidade nacional e do nacionalismo, haja vista que pertencer a uma nacionalidade 
é um direito humano, conforme o artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos da Organização das Nações Unidas (RABELO, 2010, p. 21).

Enfim, o objetivo é discutir a identidade nacional como direito humano, como 
constituinte dos sujeitos e como ideologia. Para tanto, partimos do senso comum para 
a literatura, sem deixar de apresentar documentários e textos que contextualizam essa 
literatura. A pesquisa sobre os símbolos oficiais do Estado nacional, seus significados, 
usos, rituais etc. Em seguida, busca-se a análise do habitus brasileiro a partir de um 
texto antropológico e por fim, a análise de um texto sociológico sobre o aspecto ide-
ológico da nacionalidade. 

representações sociais sobre a morte

O segundo tema, as representações sociais sobre a morte, é iniciado com um 
desenho livre sobre o tema da morte e em seguida é realizada uma roda de conversas 
em que os participantes mostram seus desenhos, explicam seus significados e relatam 
experiências pessoais com relação ao tema. 

Figura 2 e: Desenhos sobre a morte feitos por dois alunos da turma de 2013.

2 Segundo Bordieu (2004, p. 349), o habitus constitui “o sistema dos esquemas interiorizados que permitem engendrar 
todos os pensamentos, as percepções e as ações característicos de uma cultura, e somente esses”. Na verdade o habitus 
constitui o ethos ou o modus operandi, isto é, as práticas sociais numa determinada estrutura.
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Ambos os desenhos retratam o mistério que rondam a morte ou o que acontece 
após a morte. O desenho da esquerda apresenta duas covas marcadas com cruzes, 
um símbolo religioso, cercadas por grama verde. Em torno das covas existe uma es-
curidão entrecortada por uma luz amarela oblíqua que ilumina as covas e divide a 
escuridão. A luz vinda da direita sugere o leste e, portanto, sol da aurora, símbolo 
da divindade que se revela à inteligência (JULIEN, 1993, p. 454-463), por extensão 
pode ser interpretado pelo mistério que se revela e apaga a escuridão ou ignorância a 
respeito da vida após a morte. 

O desenho da direita é mais abstrato e representa um ponto de fuga que termina 
em um retângulo amarelo com uma interrogação em verde e azul. O ponto de fuga 
faz sugerir uma passagem, uma porta e um corredor que podem representar a vida 
ou a morte (como passagem ou viagem). Da “porta” ou passagem emana uma luz 
amarela que ilumina o ambiente representado com paredes azuis sombreadas e um 
“piso” xadrez de verde e azul. O verde representa tanto a regeneração quanto a putre-
fação, enquanto o azul identificado com o ar e o vento representa a espiritualidade, a 
contemplação, a passividade e favorece a meditação e o repouso(ibidem, p. 115-117). 
Segundo Nadia Julien (1993, p. 117), “no plano psicológico e nos sonhos, o azul 
representa o equilíbrio, o controle de si mesmo, as tendências á generosidade à bon-
dade, ao comportamento refletido e a necessidade de serenidade”. O azul é também 
a cor fria do vazio, da tristeza, da verdade eterna, da imortalidade da fidelidade, da 
castidade, da lealdade e da justiça na tradição cristã (ibidem, p. 117). Logo abaixo do 
retângulo amarelo há um retângulo grená, que é uma variação de vermelho escuro so-
breposto ao “piso” xadrez. O vermelho representa a vida, o sangue, o calor, a paixão, 
a geração e a destruição. O vermelho também pode simbolizar o amor divino, o fogo, 
a cólera, a morte, a carnificina, a ira, a crueldade. Pode-se interpretar que o ponto de 
interrogação nos deixa a impressão de simbolismo das cores, afinal, o vermelho, cor 
de vinho representa sangue? Vida? Morte? O amor divino que conduz à iluminação 
representada pelo retângulo amarelo? 

Ao descrever seus desenhos os alunos falam deles de maneira geral, sem bus-
car os simbolismos das cores e objetos retratados, conforme foi realizado no parágrafo 
anterior. Além disso, eles apreciam relatar experiências de sobrevivência a situações 
de risco de vida, perda de entes queridos etc. Em geral, quando entram em contato 
com possíveis interpretações simbólicas de seus desenhos a partir do conhecimento 
antropológico e psíquico dos símbolos em diversas culturas, os estudantes se surpre-
endem com a riqueza de símbolos, signos, sentidos e significados de seus próprios 
desenhos que, muitas vezes, são encarados como simplórios e/ou sem valor artístico 
algum. Não cabe aqui a discussão do que é necessário para que uma obra seja con-
siderada uma obra-prima ou se um simples desenho de aluno secundarista pode ser 
considerado “Arte”, pois o que se pretende é promover a livre expressão do aluno 
sobre a morte por meio do desenho e da oralidade e perceber seus sentidos e signifi-
cados simbólicos. 

Em seguida, uma série de imagens das artes visuais: pintura, gravura e fotogra-
fia de artistas renomados retratando a morte são apresentadas buscando, em primeiro 
lugar, as impressões dos alunos (afetividade, gosto, interpretação etc.) e, em seguida, 
buscando uma análise semiológica dos seus sentidos e significados (JOLY, 1996). 
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Essas imagens retratam a morte como alegoria, o assassinato, a pena de morte, o suicí-
dio, o luto e a dor. Para a morte como alegoria foram selecionadas as obras: O Triunfo 
da Morte (Pieter Brueghel, o Velho, c. 1562), Tudo é Vaidade (Charles Allan Gilbert, 
1892), A Morte Coroando a Inocência (George Frederick Watts, 1896), Vida e Morte 
(Gustav Klimt, 1916) e Retrato de Meu Irmão Morto (Salvador Dali, 1963). Quanto 
ao assassinato, foram selecionadas: A morte de Abel (Gustave Doré, 1866), Charlotte 
Corday (Paul-Jacques Badry,1860) e A morte de Marat (Jacques-Louis David, 1793). 
Para a pena de morte foi selecionada apenas A morte de Sócrates (Jacques-Louis 
David, 1787). Já o suicídio foi representado em A morte de Chatteton (Henry Wat-
ts,1856), Suicídio (Edouard Manet, 1877) e A morte de Casagemas (Pablo Picasso, 
1901). Finalmente, o luto e a dor produzidos pela morte são enfocados em A morte em 
um quarto doente (Edvard Munch, 1895), O Dia da Morte (William Adolphe Bougue-
reau, 1859) e Closer (Peter Saville, 1980). 

Para quem não possui familiaridade com a análise semiológica e com a crítica 
de arte, uma boa solução é contar com a ajuda de um(a) colega que lecione Educação 
Artística. Há bons sítios na internet que discutem a composição, simbolismo, signi-
ficados e importância de diversas obras de arte. E para uma leitura inicial, podemos 
indicar os livros A Arte de ver a Arte (WOODFORD, 1983) e Introdução à Análise da 
Imagem (JOLY, 1996). Também pode-se solicitar que os alunos busquem outras ima-
gens que retratem o tema e procurem analisar seus significados, simbolismos, sentidos 
e contextos históricos dos autores e obras. Para a análise simbólica recomendamos 
Campbell (2001), Campbell e Moyers (1990), Cirlot (1984), Durand (2002), Julien 
(1993), Jung (1997) etc. 

O tema da imortalidade e do suicídio aparece no filme Solaris (2002) de Steven 
Soderberg. O enredo do filme trata de uma estação espacial orbitando o planeta Sola-
ris, onde a misteriosamente os tripulantes começam a receber visitas de entes queridos 
falecidos. Não se tratam de espectros ou alucinações porque os demais tripulantes po-
dem interagir fisicamente e socialmente com essas aparições. Um psiquiatra famoso é 
chamado à estação espacial para verificar a origem dessas aparições e como tratá-las, 
mas acaba se envolvendo com a aparição de sua falecida esposa que cometeu suicídio 
na Terra. Os debates referem-se ao apego à memória e à presença dos entes queridos 
falecidos. Uma crítica que os alunos fazem ao filme é seu andamento muito lento, pois 
há poucos personagens confinados a um limitado espaço físico. 

Um seminário é proposto para tratar das diversas representações sobre a morte, 
em tempos, espaços, culturas e ciências diferentes (antropologia, biologia, medici-
na, psicologia etc.). Os autores trabalhados são DaMatta (1997), Malinowski (1983), 
Ruffié (1988), etc. Enquanto Roberto DaMatta explica que no Brasil se dá mais im-
portância aos mortos do que à morte em si, Malinowski apresenta as crenças espiri-
tuais e sua relação com a sexualidade e com os ritos mortuários nas tribos das Ilhas 
Trobriand. A pesquisa de Malinowski, realizada na segunda década do século XX, 
desperta o interesse dos alunos que querem descobrir como são os costumes e crenças 
dos trobriandeses depois de passado quase um século. 

Por sua vez, na obra do médico francês Jacques Ruffié foram selecionados o 
capítulo que trata dos aspectos bioquímicos que ocorrem logo após a morte, isto é, 
desde o último suspiro até as transformações químicas e biológica pelas quais passa 
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o cadáver humano; e o capítulo que trata da análise psicanalítica e social dos vivos 
nas sociedades ocidentais em relação à morte e aos mortos após a II Guerra Mundial. 

Na literatura é proposta uma leitura compartilhada de trechos do poema Ado-
nais: uma elegia sobre a morte de John Keats (1821) de Percy Shelley e do primeiro 
e do último capítulo do romance A morte de Ivan Ilitch (1997) de Leon Tolstoi que 
ilustram alguns dos sentimentos dos vivos diante da morte alheia e na hora da pró-
pria morte. O romance de Tolstoi narra a morte de Ivan Ilitch, começando com o seu 
velório e o comportamento dos vivos diante da morte do próximo e terminando com 
o momento da morte de Ilitch, enquanto nos demais capítulos conta a história de sua 
vida, enfatizando os períodos finais quando ele caiu fatalmente doente.

Outro filme sobre o tema apresentado é O Sétimo Selo (1956) de Ingmar Berg-
man que é analisado com texto complementar de Cibele Carvalho Quinelo (s/d) e 
relacionado à canção homônima de Scott Walker (1968). O filme, ambientado no 
século XIII, narra a história do cavaleiro medieval Antonius Block que retorna das 
cruzadas com seu escudeiro encontrando a peste negra pelo caminho. Numa manhã, 
o cavaleiro encontra a morte que vem lhe buscar, mas ele propõe jogar xadrez com 
a morte e caso ele saia vencedor, que a morte o deixe em paz. Nos intervalos da par-
tida, o cavaleiro busca entender o silêncio de Deus, a existência do diabo, o sentido 
da vida, o mistério após a morte. Nem mesmo a morte consegue dar respostas para 
as perguntas que Block faz. 

Ao final do filme, em geral, os alunos reclamam de três coisas: dificuldade de 
entender o tema, o andamento lento do filme, a fotografia em preto e branco, essa 
última uma reclamação muito comum. Mas após ler a crítica de Cibele Quinelo, 
aqueles que não haviam entendido o filme, acabam mudando sua opinião negativa 
sobre o filme. 

Para finalizar o tema da morte, uma série de canções pop e videoclipes sobre a 
morte são analisados e interrelacionados, como forma de avaliação escrita buscando 
novamente a capacidade interpretativa e formação de opiniões. 

Ao serem indagados sobre as conclusões que podem ser tiradas a respeito das 
representações sociais da morte na cultura ocidental, os alunos apresentaram respostas 
variadas. Algumas respostas são lacônicas e superficiais, outras longas e reflexivas. 

À primeira vista, o tema da morte pode parecer mórbido, porém os alunos 
e o professor debatem o tema morte não com uma atitude mórbida, mas como uma 
celebração à vida, à saúde, já que o fenômeno está presente no cotidiano e faz parte 
da existência humana. Uma aluna da turma de 2013, assim se expressou “Penso que 
podemos concluir que a morte caminha ao lado da vida o tempo todo. Cada fio de ca-
belo que cai em meio a um monte de cabelo vivo representa a morte. A qualquer hora 
podemos morrer sem ter acesso ao diário que contém nosso destino escrito”. 

Entretanto, torna-se necessário saber quais são as ideias ou a avaliação dos alu-
nos sobre os conteúdos e metodologias adotados pelo professor. Para tanto, no último 
dia de aula do curso de 2010 foi solicitado aos vinte e seis alunos que apontassem por 
escrito e sem se identificarem os aspectos positivos, os aspectos negativos e sugestões 
para o curso do próximo ano. O anonimato garantiria a sinceridade das respostas por-
que todas as notas já haviam sido divulgadas. Não foi adotado questionário porque, 
sendo a amostra muito pequena, poder-se-ia agrupar as respostas semelhantes.
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Quanto aos aspectos positivos do curso, dentre os vinte e seis alunos, vinte 
(76,92%) ressaltaram a qualidade das aulas (bem preparadas e ministradas). A diversi-
dade metodológica (recursos e estratégias) foi mencionada por sete alunos (26,92%). 
Enquanto seis alunos (23,06%) ressaltaram o tema da nacionalidade, cinco alunos 
(19,23%) mencionaram o tema da morte como ponto positivo. Os debates promovidos 
foram citados por quatro alunos (15,38%) e, por fim, três alunos mencionaram os tex-
tos (11,53%). Pode-se considerar que o aspecto “aulas bem preparadas” engloba todos 
os outros mencionados, e não permite compreender objetivamente como as questões 
metodológicas e os temas abordados agradam aos alunos, embora a pergunta aberta 
deixe margem para o aluno se expressar mais livremente. 

Dentre os aspectos negativos, treze alunos (50%) ressaltaram o horário vesper-
tino, o calor e a sala abafada. Os textos considerados muitos e/ou muito longos foram 
mencionados como negativos por dez alunos (38,46%). A apatia e o desinteresse de 
alguns colegas foram citados por quatro alunos (15,38%). Os seguintes aspectos fo-
ram mencionados por apenas um aluno (3,84%): o seminário sobre símbolos nacio-
nais, o tema da morte, as aulas chatas, os filmes, e temas estudados por um período 
muito longo (um bimestre ou dezesseis aulas). De fato, o calor do horário vespertino 
atrapalha o bom andamento das aulas levando à apatia, sono, cansaço após o almoço. 
Enquanto que a reclamação de leitura de textos longos e/ou muitos textos é uma re-
clamação comum nas outras disciplinas e com outros professores. 

Todavia, esse é um curso que não pretende privilegiar apenas uma forma de 
saber, isto é, o saber acadêmico, pois se procura trabalhar textos literários, letras de 
canções, filmes etc., conforme foi acima exposto. Assim, é pertinente considerar as 
observações dos alunos, mas com o cuidado de reconhecer que muitos alunos querem 
o menor esforço. Um pensamento transversal que valoriza outras formas de conheci-
mento, inclusive o senso comum baseado na prática e não no preconceito e no estere-
ótipo, não significa deixar de estudar textos acadêmicos que sejam pertinentes ou que 
o rigor científico seja completamente abandonado em favor do menor esforço ou da 
mistificação e da irracionalidade. 

Poucas foram as sugestões para o curso. Três alunos sugeriram adotar mais 
dinâmicas pedagógicas (11,53%) e outros três sugeriram mais debates. Dois alunos 
(7,69%) sugeriram mais aulas ao ar livre. Cada uma das seguintes sugestões apareceu 
apenas uma vez (3,84%): outros temas, mais filmes e “acordar os dorminhocos”. 

Conclusão

O curso possui bastante procura pelos alunos, mesmo quando deixou de ser 
uma disciplina obrigatória passando ser optativa da parte diversificada da matriz cur-
ricular do ensino médio. Raros são os casos individuais de desistência e/ou reprova-
ção. Os instrumentos de avaliação são o desempenho dos alunos nas diversas ativida-
des realizadas em sala de aula: Trabalhos escritos, seminários debates, dramatizações, 
desenhos etc., eliminando assim, a avaliação tradicional por meio de testes e provas. 
Um aluno do curso de 2010 assim comentou “Realmente para mim, as aulas estão sen-
do boas por elas não estarem sendo sempre a mesma coisa, no mesmo lugar, ambien-
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te etc.” Outro aluno dessa turma apresentou um comentário um pouco mais longo: 
“Acho que é uma aula muito boa, que faz as pessoas se interagir mais, participar mais 
das aulas. É bom porque os professores fazem dinâmicas, passando vídeos, textos e 
trabalhos que fazem as pessoas interagir”. 

Infelizmente, devido à duração de apenas quatro meses não há, nesse curso, 
tempo para que os alunos possam desenvolver projetos de pesquisa em torno dos ei-
xos temáticos. Contudo, essa falta foi suprida foi suprida porque desde o ano passado 
os alunos do Ensino Médio do CEPAE elaboram projetos de pesquisa e defendem uma 
monografia de final de curso sob a orientação de um professor. 

Um aspecto criativo desse curso, na perspectiva dos alunos, se encontra nos 
próprios temas escolhidos. Haja vista, o depoimento de um aluno da turma de 2010: 
“[...] eu gostei dos temas que nós trabalhamos. Eu aprendi sobre os símbolos do Brasil 
que eu não sabia, na verdade, eu sabia da existência, só que não tinha me aprofundado 
no tema”. Outro aluno dessa turma assim se expressou sobre o tema da identidade 
nacional: “as aulas de pensamentos complexos tratam de um assunto que nunca tinha 
refletido antes que era a identidade de brasileiro. Como o brasileiro era reconhecido, 
com seus símbolos nacionais, ‘jeitinho brasileiro’ e fisicamente”. 

Evidentemente, a criatividade do curso não está na invenção de novas meto-
dologias de ensino, mas na utilização de conhecidas metodologias pedagógicas, cien-
tíficas e artísticas em uma abordagem transdisciplinar na qual os diferentes pontos de 
vistas e interpretações, as incertezas, as tensões, o erro, o conhecimento pertinente são 
necessários para o pensamento complexo (tecido em conjunto), para a compreensão 
da condição humana e para o exercício do respeito à diversidade cultural.

Para os alunos o inusitado ou novidade talvez seja a utilização de diferentes 
metodologias (mímica, desenho, sociodrama, seminário, redações, leitura etc.) e áreas 
de conhecimento (artes, ciências naturais e ciências humanas, filosofia, senso comum 
etc.) para estudar um tema. As divergências de opinião entre autores e campos de 
saber (disciplinas) acabam demonstrando o caráter parcial e provisório de todo e qual-
quer conhecimento e a necessidade da constante revisão dos conceitos e a negociação 
das diferenças. 

Enfim, nosso objetivo é conseguir fazer com que adolescentes do Ensino Mé-
dio se preparem para a vida universitária estudando textos acadêmicos, compreendam 
a parcialidade e provisoriedade de todo conhecimento, aprendam a negociar e a res-
peitar as diferenças de opinião e perspectiva.
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o trAbALho De ConCLusão De Curso Do CepAe/uFg

vivianne Fleury de Faria

GuilherMe ColherinhaS

introdução

Atualmente, um desafio que a cada dia impõe-se ao professor é o de adequar 
a escola básica para a configuração histórica contemporânea. É inegável que os mé-
todos e didáticas tradicionais não têm atendido às expectativas do aluno no século 
XXI, naturalmente hábil no uso de novas tecnologias e aberto para a profusão veloz 
de informações. Principalmente, a escola tem passado ao largo de uma das funções 
mais prementes da educação que é a de mediação do mundo. A escola que se baseia 
no discurso do desempenho acadêmico, que privilegia sistemas de avaliação que não 
levam em conta os talentos e idiossincrasias do aluno – configuração que se delineou 
na época da industrialização e ainda vigora –, se contrapõe à escola que hoje se idea-
liza, que objetiva o desenvolvimento integral do aluno, por meio da criatividade e do 
respeito à suas inclinações singulares. Nas palavras de Saturnino de La Torre: 

Os sistemas de ensino atuais estão defasados, pois não levam em consideração os avanços 
das novas tecnologias ou novas propostas que nos aporta a ciência, e não respondem às 
demandas socioculturais do século XXI. Sua obsessão é o desempenho acadêmico dos 
alunos. A escola que queremos está baseada no desenvolvimento humano e na criativi-
dade. O programa, os conteúdos, as aprendizagens são as ferramentas para um objetivo 
maior: ajudar a construir a personalidade. (2013, p. 13)

Os professores também são engessados pelas determinações curriculares, que 
deixam pouco espaço para o desenvolvimento de propostas inovadoras. Igualmente, 
os professores são vítimas da massificação da educação. Mal remunerados e aparelha-
dos, o docente no Brasil tem que cumprir jornadas duplas de trabalho para garantir um 
salário pífio. Nesta situação o desenvolvimento de pesquisas e qualificação docentes 
é impossível, melhor dizendo, os professores são desencorajados, para não dizer im-
pedidos, tanto de capacitarem-se quanto de buscar alternativas para o impasse pelo 
qual passa hoje a educação. Não por acaso, mas por razões de ordem política, no país 
o professor é desvalorizado e desprivilegiado.

Esta configuração ainda é fruto de uma concepção educacional anacrônica. En-
tre o final o século XIX e o início do século XX, os sistemas de ensino sofreram uma 
primeira grande mudança, impulsionados pela industrialização que demandava mão 
de obra mais qualificada, ou seja, a educação em larga escala foi concebida para um 
fim prático, o de capacitação para o mercado de trabalho. Mas não qualquer trabalho, 
se não o emprego em que não seria necessário – ou conveniente – o desenvolvimento 
da capacidade crítica e criativa do aluno. O que prevalecia – e ainda hoje – é a trans-
missão passiva de conhecimento por parte de um “detentor do saber”, o mestre, aos 
alunos, tratados como receptáculos neutros e iguais entre si. 
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Hoje em dia, devido à grande propulsão e velocidade em que as informações 
chegam em cada lugar, o mundo mudou bastante. De acordo com Saturnino de La Tor-
re (2013), há quatro grandes ondas ou macro mudanças que marcam a passagem da à 
época da industrialização ao período atual quanto às formas de vida e de organização 
social: (1) como comunicar-se, (2) como se utilizar as fontes, (3) qual o papel dos 
recursos materiais e as economias e, finalmente, (4) a onda da consciência. Contudo, 
a escola segue ignorando ou dando pouca atenção a estas novas posturas diante da 
sociedade e da natureza, como se fossem reversíveis ou não afetassem seu domínio.

O fato é que a escola tradicional não assimilou a grande revolução que já está em 
curso há décadas. Os currículos para a educação básica seguem praticamente os mesmos 
do século XX, não levando em conta as profundas transformações que ocorreram neste 
século, no qual já nasceram os alunos. Este quadro é mais preocupante quanto ao Ensino 
Médio. Ninguém pode negar que as novas mídias e meios de informação são ferramen-
tas que os jovens contemporâneos dominam e aos quais valorizam, contudo, a escola 
os tem negligenciado. Pelo contrário, parece que a escola não está apta e muitas vezes 
disposta a incorporar estes instrumentos hoje imprescindíveis, uma vez que o acesso ao 
conhecimento através da internet é muito mais vasto e atraente para os jovens do que os 
conteúdos “transmitidos” pelo professor em sala de aula. Para de La Torre:

Excluindo a educação infantil, onde encontramos inúmeras experiências criativas de 
aprendizagem; a educação básica, especialmente o ensino médio, é regida por programas 
que são impostos pelas administrações. Assim o professor desenvolve uma consciência 
que se preocupa com os conteúdos, e não nas metodologias e em como organizar as aulas. 
(...) Se acrescentarmos que cada mudança exige esforço dedicação, entendemos porque 
alguns sistemas se perpetuam por gerações ou mesmo séculos. (2013, p. 17)

Apesar de todos os impedimentos de ordem prática, infere-se que cabeaos pro-
fessores da escola básica procurar formas inovadoras de abordar o conhecimento e 
de criar condições para que o aluno possa ele mesmo construir seu caminho, já que 
são muitas as vias de acesso à informação e são imensamente variáveis as aptidões 
individuais. Mais que a transmissão do saber, a escola do século XXI deve mediar a 
interação entre o aluno e o mundo contemporâneo, proporcionando que cada aluno 
desenvolva sua personalidade.

Desenvolvimento

Não sei nem por onde começar. A oportunidade de um crescimento imensurá-
vel me foi oferecida (...). Pensar em algum tema que sempre me despertou interesse; 
selecionar um professor numa lista de excelentes professores e pedir que me orientas-
se; estudar profundamente um tema recorrendo a livros e artigos que, até então, eram 
exclusivos da graduação, mas que, na verdade, eu tinha capacidade suficiente (se es-
timulada) de lê-los e compreendê-los. A novidade do CEPAE, o TCC, foi de extrema 
importância para o desenvolvimento de minha autonomia intelectual. E essa é uma 
das bandeiras levantadas pelo ensino do CEPAE, além do fomento ao pensamento 
crítico de seus alunos (Jordanna Fonseca; Ciências Sociais/UFG).
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O depoimento acima é de uma ex-aluna do Centro de Ensino e Pesquisa Apli-
cada à Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG), que se formou no 
Ensino Médio (EM) no ano de 2013. Juntamente com cerca de 50 colegas, ela viveu 
uma experiência nova e, como se pretende demonstrar, extremamente positiva no ano 
passado. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a que ela se refere não faz parte 
da matriz curricular definida pelo MEC para o Ensino Médio, embora integre o núcleo 
de disciplinas obrigatórias do CEPAE/UFG desde 2013. 

O fato é que no CEPAE, para o bem e para o mal,o quadro docente desfruta de 
autonomia e condição diferenciadas de trabalho. Sendo também o centro de estágio 
preferencial dos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Goiás e diferente-
mente dos demais Colégios de Aplicação do Brasil (CAs), os docentes lotados no CE-
PAE/UFG são da carreira de Magistério Superior Federal (MSF), ou seja, seu corpo 
docente compõe, efetivamente, o quadro de professores da UFG. Por determinações 
legais, e diversamente do que ocorre entre professores de escolarização básica tanto 
da rede pública quanto privada, para os quais muitas vezes não há condições para pós-
-graduação, os professores do CEPAE/UFG são doutores e mestres, como exigem os 
editais dos concursos para docente da Universidade. 

Nestas condições, o professor do CEPAE/UFG está sujeito a avaliações de de-
sempenho que preveem a atuação no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, como os demais 
professores da UFG. Este vínculo com a pesquisa é que atrai professores que poderiam 
estar lotados na Educação Superior, mas preferem se tornarem pesquisadores no Ensino 
Básico. Sendo mestres e doutores naturalmente são interessados em desenvolver proje-
tos já iniciados ou esboçados nos programas de pós-graduação de que vieram ou mesmo 
projetos novos, integrados à realidade da Educação Básica. De fato, consta tanto do 
nome do colégio quanto do projeto pedagógico da unidade esta vocação para pesquisa 
aplicada á educação, uma vez que, crê-se, a escola deve encarar o desafio de criar para o 
aluno condições de desenvolver sua criatividade e personalidade acadêmica:

Nosso objetivo é possibilitar aos alunos a apropriação e a análise de saberes sistematiza-
dos historicamente, necessários para uma formação humana crítica que os levem a com-
preensão das contradições que permeiam esses saberes e analisar as diversas informações 
a que têm acesso, tanto pela escola quanto pelos vários meios de comunicação, para que 
possam formular novos conceitos de mundo, de homem, de sociedade, de cultura e de 
produção de conhecimento. (PPP do CEPAE/UFG, p. 9)

No entanto, é uma situação sui generis a deste corpo docente que, como atua 
na escolarização básica, necessita cumprir, além das exigências da carreira de MSF, 
atividades específicas como reuniões de pais, conselhos de classe, eventos como festa 
junina entre outros, bem como o acompanhamento mais próximo que o aluno de esco-
larização básica demanda. Como CEPAE/UFG é por excelência um campo de estágio, 
acresce ao trabalho dos docentes o acompanhamento, preparação e avaliação de esta-
giários dos diversos cursos de licenciaturas da Universidade Federal de Goiás. Estas 
atividades, em sua grande maioria, não são computadas nas avaliações dos docentes 
que têm por base as diretrizes estabelecidas pela carreira de MSF, embasadas em “pro-
dutivismo” e “meritocracia”. Assim, diante da demanda discente, da especificidade do 
ensino na escola básica etc., a prerrogativa de produtibilidade intelectual exigida pela 
carreira não é predominantemente cumprida. 
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Devido às condições citadas, ocorre que a produção dos docentes do CEPAE/
UFG tem atendido de forma relativa às metas estabelecidas pelas reitorias. Esta dis-
crepância entre o que é realizado pelos docentes do CEPAE/UFG e as metas determi-
nadas pela Universidade coloca a escola em uma posição desprivilegiada, acarretando 
grandes prejuízos para a unidade, especialmente em perda significativa de vagas de 
docentes. Nos últimos quatro anos, e principalmente após a expansão Universitária 
(REUNI), a Universidade tem adotado um modelo específico para a distribuição de 
novas vagas e vagas oriundas de aposentadoria do quadro docente. Este modelo segue 
a mesma proposta de avaliação da carreira de MSF e, portanto, devido ao baixo rendi-
mento do CEPAE/UFG no quesito produtibilidade, as vagas dos docentes aposentados 
muitas vezes não retornam para a unidade. Estatisticamente, somente uma a cada três 
vagas de docentes voltou para nova contratação. 

Isso leva a um círculo vicioso: o corpo docente, sobrecarregado com as ativi-
dades, não desenvolve pesquisa e produção bibliográfica suficiente para fazer frente 
à aquisição de vagas e as perde sempre que docentes se aposentam; com este decrés-
cimo significativo, os professores são obrigados a assumir mais funções, dificultando 
ainda mais o trabalho intelectual voltado para o ensino, pesquisa e extensão, ativida-
des pertinentes às avaliações. Principalmente, interessa ao corpo docente do Cepae 
romper com a comodidade insensata da escola vigente e criar condições para que o 
aluno se torne agente da contrução do seu conhecimento.

Com o objetivo de, por um lado, interromper o circuito descrito acima e rever-
ter um quadro que, no limite, levaria a inviabilidade das atividades da escola e, por 
outro, reconduzir o colégio para sua vocação de pesquisa, o que é um manifesto desejo 
dos professores, em 2013 o professor de Física, Dr. Guilherme Colherinhas, propôs a 
criação da disciplina TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) para o 3o ano do Ensino 
Médio. Como na graduação, o TCC passou a ser obrigatório para a formatura dos alu-
nos no EM, mas no Cepae ele funciona como uma disciplina. O aluno deve escolher 
um orientador dentro do quadro de professores da unidade de acordo com seu inte-
resse e desenvolver um trabalho de pesquisa. No último bimestre do ano letivo estes 
alunos passam por uma banca que lhes conferirá um conceito – A, B, C – para apro-
vação, ou D e E para reprovação tanto na disciplina quanto no EM. Com carga horária 
de 40 horas, foi então criada a disciplina obrigatória TCC no Cepae, cuja Ementa rege: 

Realização de pesquisa e elaboração de trabalho de conclusão de curso sobre tema rel-
evante na área de Educação e/ou aplicação de assuntos específicos das áreas de conhe-
cimento, de cujo cumprimento depende a conclusão do aluno no Ensino Médio, abran-
gendo as grandes áreas, a saber, Português, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, 
Educação Física, Biologia, Química, Física, Matemática, Artes, Música, Teatro, Inglês, 
Francês e/ou Espanhol, bem como trabalhos que prevejam a interdisciplinaridade entre 
duas ou mais das disciplinas elencadas. 

A implementação desta disciplina, se não soluciona a questão complexa da 
unidade, oportuniza tanto a valoração do trabalho docente pela CADE como fomenta 
a pesquisa acadêmica por parte de professores e alunos, pois visa:

1. Fomentar o trabalho de pesquisa docente e discente, uma vez que os alunos 
devem desenvolver uma pesquisa orientada por um professor da unidade.
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2. Levar os alunos a desenvolver suas capacidades intelectual e crítica.
3. Instrumentalizar o aluno de 3º ano do EM para o trabalho acadêmico, ao 

desenvolver um projeto de pesquisa dentro das normas correntes.
4. Aumentar a pontuação da escola devido o ganho nos seguintes quesitos:

4.1. Produção intelectual.
4.2. Orientação.
4.3. Participação em bancas.
4.4. Participação em congressos e seminários por parte dos alunos, como 

forma de divulgação dos trabalhos desenvolvidos.

Como era de se esperar, os alunos dos 3º anos, a princípio, ficaram preocupa-
dos com a nova disciplina obrigatória. De fato, os alunos do Ensino Médio do CE-
PAE/UFG têm que cumprir disciplinas do Núcleo Básico pela manhã e algumas dis-
ciplinas do Núcleo Flexível no período vespertino. Além destas obrigações, a grande 
maioria dos alunos em 2013 era candidata ao Vestibular, o que exigiu maior dedicação 
ao estudo. No entanto, a resistência ao TCC foi sendo vencida com o desenvolvimento 
do trabalho de pesquisa, fato que pode ser observado nos depoimentos. Para Gabriela:

Quando recebi a notícia de que teria que produzir um TCC no meu terceiro ano do Ensino 
Médio, fiquei bem aterrorizada. Mas, com o tempo fui me acostumando com a ideia e 
meu orientador me ajudou a sistematizar as ideias que tinha, para começar a produzir. 
(Gabriela Leles; Geografia/UFG)

E para Jordanna:

É fato que levar o TCC junto com as outras doze disciplinas que compunham nosso cur-
rículo escolar, além das quinze acessórias que tivemos que cumprir ao longo do Ensino 
Médio, não foi uma tarefa fácil. Em algum momento tivemos que fazer escolhas como: 
ler um livro que auxiliaria no TCC ou estudar a matéria da próxima prova que se aproxi-
mava; assistir uma aula ou editar o trabalho, pois o encontro com o orientador se aproxi-
mava. Mas é no fazer escolhas e lidar com as consequências delas que caminhamos para 
um amadurecimento pessoal. É esse, então, o caminho para o tão esperado desenvolvi-
mento da autonomia do aluno. Portanto, com o TCC, o CEPAE está seguindo na direção 
certa. (Jordanna Fonseca; Ciências Sociais/UFG)

A coordenação dos TCC das duas turmas de 3º ano do EM ficou sob a respon-
sabilidade de dois professores, Vivianne Fleury e Guilherme Colherinhas. A figura do 
coordenador foi criada para resolver questões pendentes entre orientador e orientando, 
divulgar proclames da banca examinadora e assinar os documentos de conclusão e fre-
quência da disciplina. Aos orientadores coube indicar um objeto de pesquisa condizente 
com o nível de conhecimento do aluno e estabelecer horários de atendimento semanais 
para o desenvolvimento do trabalho. No final do ano de 2013, 48 alunos defenderam 
seus TCCs apresentando-os para bancas de avaliação compostas de 3 docentes cada.

Boa parte das pesquisas foi desenvolvida a partir de uma empatia entre o aluno 
e a disciplina. Trabalhos como o produzido pelo aluno Matheus Alexander Oliveira, 
com o título “Programação C++ Aplicada à Física: Lançamento Oblíquo”, e orien-
tado pelo professor Ms. Leonardo Bruno Assis Oliveira é um exemplo de escolha a 
partir de conhecimentos específicos do aluno aplicado aos temas de Física. Outro 
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exemplo é o trabalho de Bruna Fideles, “Influência do meio solvente sobre as pro-
priedades geométricas e elétricas dos isômeros do Ácido Tartárico”, orientado pelo 
professor Guilherme Colherinhas. Segundo Bruna:

Assim que demos início ao trabalho, meu orientador conversou comigo, nós traçamos os 
objetivos do trabalho, o que e como deveria ser feito e ele me indicou alguns textos base, 
entre outras coisas. Apesar de ter sido um trabalho que envolvia estudos mais avançados, 
teóricos, que possuem, até mesmo, pesquisas a nível de pós graduação, não achei um 
trabalho complicado de se desenvolver. Claro que tive que estudar matérias de Química e 
Física que ainda não tínhamos visto, mas vi isso como um grande ganho. Meu orientador, 
a quem eu tenho muito a agradecer, estava sempre disposto a sanar minhas dúvidas e 
tinha grande intuito de que eu realizasse um bom trabalho. (Bruna Fideles; Engenharia 
Elétrica /UFG)

AlgunsTCCs, como o escrito por Josué Ferreira dos Santos, Problemas de Ma-
temática, Leitura e escrita nas aulas do 6º ano do Ensino Fundamental, sob orientação 
da professora Dra. Deise Nanci Mesquita, trataram de problemas do cotidiano escolar. 
Outros trabalhos abordaram a cultura contemporânea, como A (des) informação dos 
meios de comunicação: o mundo segundo o JN, de Thaynara dos Santos, com orienta-
ção do professor Dr. Evandson Paiva, e Como a corrupção no Brasil afeta a sociedade, 
de Gabriel Afonso Jardim, orientação do professor Ms. Paulo César de Araújo. 

Chama a atenção, enfim, uma vertente em que os alunos versaram sobre te-
mas concernentes ao universo dos adolescentes – cerca de 40% dos trabalhos. Neste 
conjunto de textos os alunos pesquisaramtemas que dizem respeito ao comportamen-
to juvenil na nossa sociedade. Neste aspecto, os alunos colocam a si próprios como 
agentes e objetos de investigação. São exemplos deste grupo de trabalhos: Número 
de adolescentes grávidas em uma unidade municipal de Caldas Novas – Goiás no 
ano de 2013, de Isadora Tomé Leal, orientação de Ms. Ana Maria Silva, e Indecisão 
profissional na adolescência, de João Igor Pinheiro, orientação da professora Dra. 
Silvana Matias Freire.

Considerações finais

É certo que tanto para alunos e quanto para professores o TCC se mostrou 
uma inovação bastante positiva. Mais de metade dos produtos finais da pesqui-
sa foram expostos em eventos como o CONPEEX-UFG, o FEBRAT-UFMG e o 
CIRCULA-CEPAE/UFG, o que denota a qualidade dos produtos apresentados por 
estes jovens pesquisadores. A participação em congressos como estes trouxe para 
os alunos experiências que nunca haviam vivenciado e uma maior confiança em si 
mesmos. É o relata Gabriela:

A produção deste trabalho me proporcionou experiências muito válidas e interessantes, 
que se não fosse essa disciplina eu não teria como participar, pois, tive a oportunidade de 
apresentar em diversos eventos acadêmicos, como: CONPEEX; FEBRAT (Belo Horizon-
te-MG) e CURCULA. Sendo que a participação nestes eventos acrescentou muito no meu 
currículo e na minha vida, afinal, agora como acadêmica, já tenho ideia do que é produzir 
cientificamente e da importância de estar por dentro do que acontece nas universidades. 
(Gabriela Leles; Geografia/UFG)
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Enfim, no ano de 2014 novamente os alunos do Ensino Médio do CEPAE/
UFG estão cursando a disciplina TCC e eles têm se mostrado bastante empolgados 
com a pesquisa que vem desenvolvendo. Com certeza, o contexto agora é mais pro-
pício, uma vez que alunos e professores já estão a par dos frutos que esta mudança 
gerará para todos. Espera-se um resultado ainda mais positivo. Os beneficiados são 
a escola, a universidade, o aluno. A escola, pois mais do que nunca volta seu eixo 
para pesquisa; a Universidade Federal de Goiás, pois receberá alunos já iniciados 
na pesquisa acadêmica. Principalmente, quem ganha é o aluno, que tem a oportuni-
dade de desenvolver sua criatividade e sua identidade intelectual. É o que observou 
Jordanna:

A monotonia das salas de aula, tarefas e conteúdos pré-selecionados muitas vezes atro-
fiam a criatividade do aluno que se sente incapaz de pensar além daquilo que ele tran-
screve da lousa para o caderno ou escuta numa explicação. Não há razão para que ele 
vá além. Até porque tudo o que ele espera é passar de ano e a escola, muitas vezes, não 
exige mais que isso. No entanto, apesar de, na maioria das vezes, parecem entediados 
com o cotidiano escolar, é bem provável que cada adolescente carregue consigo algum 
pensamento inquietante a respeito do mundo. Não importa em qual área do conhecimento 
essa inquietação se enquadre. Seja nas ciências exatas, biológicas ou humanas. (Jordanna 
Fonseca; Ciências Sociais/ UFG)

Depoimentos como este incentivam os professores do Cepae a seguir adiante. 
O que nos move é proporcionar aos alunos a chance de desenvolver suas maiores 
habilidades e sua criatividade, de ultrapassar os limites muitas vezes estreitos da esco-
larização básica, encontrar no mundo algo que os motive e com o que se identifiquem. 
É o que buscamos a cada ano e sempre.
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na UFG.
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compuseram sua banca de TCC, 
Luclécia Dias e Leonardo Bruno, 
e seu orientador,  Guilherme 
Colherinhas.
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relatos de experiência dos alunos

relato de experiência sobre o tCC
Gabriela Leles Amaral

Durante a produção do TCC fui orientada pelo Prof. Dr. Evandson Paiva Ferreira da Su-
bárea de Filosofia e Sociologia. O título do trabalho foi: “A força e a fraqueza do CEPAE: o 
desafio da formação integral frente ao desafio do vestibular”.

Quando recebi a notícia de que teria que produzir um TCC no meu terceiro ano do Ensino 
Médio, fiquei bem aterrorizada. Mas, com tempo fui me acostumando com a ideia e meu orien-
tador me ajudou a sistematizar as ideias que tinha, para começar a produzir.

Felizmente, não tive problemas com meu orientador, muito pelo contrário, ele foi muito 
atencioso e me ajudou em tudo o que precisei, inclusive nas férias. Respondia meus emails em 
tempo recorde e sempre me recebeu muito bem na subárea quando foi necessário.

A produção deste trabalho me proporcionou experiências muito válidas e interessantes, que 
se não fosse essa disciplina eu não teria como participar, pois, tive a oportunidade de apresentar 
em diversos eventos acadêmicos, como: CONPEEX; Febrat (Belo Horizonte-MG) e Circula. 
Sendo que a participação nestes eventos acrescentou muito no meu currículo e na minha vida, 
afinal, agora como acadêmica, já tenho ideia do que é produzir cientificamente e da importância 
de estar por dentro do que acontece nas universidades.

Apesar de todos os pontos positivos citados, houve problemas que precisam ser ressaltados. 
Houve professores orientadores que fizeram pouco caso da disciplina e deixaram seus orientandos 
sem qualquer orientação, permitindo então, que fizessem um trabalho sem qualidade e que não 
participassem de eventos. Houve casos em que a banca avaliadora do TCC ficou rindo da apre-
sentação do aluno, sendo então muito desconcertante para o mesmo e, mesmo assim foi dado um 
“A” no trabalho final. O que me faz acreditar que estavam, literalmente, brincando com o aluno.

Penso que não houve uma boa divulgação dos eventos que poderíamos participar por parte 
da escola pois, muitas vezes ficávamos sabendo das datas muito em cima da hora e, muitos co-
legas meus não conseguiram se inscrever em alguns dos eventos pelo pouco tempo que tinham 
para mandar resumos, fazer os banners e etc.

Acredito que a experiência de ter feito um TCC no Ensino Médio foi muito boa, mas penso 
que algumas coisas precisam ser conversadas entre os professore e coordenação para que o 
aluno não fique perdido e tenha toda a orientação necessária para produzir com qualidade e, 
também, para participar de tudo o que puder.

sobre o tCC
Joranna Fonseca

Não sei nem por onde começar. A oportunidade de um crescimento imensurável me foi 
oferecida no final do meu Ensino Médio. Pensar em algum tema que sempre me despertou inte-
resse; selecionar um professor numa lista de excelentes professores e pedir que me orientasse; 
estudar profundamente um tema recorrendo a livros e artigos que, até então, eram exclusivos 
da graduação, mas que, na verdade, eu tinha capacidade suficiente (se estimulada) de lê-los e 
compreendê-los. 

A novidade do CEPAE, o TCC, foi de extrema importância para o desenvolvimento de mi-
nha autonomia intelectual. E essa é uma das bandeiras levantadas pelo ensino do CEPAE, além 
do fomento ao pensamento crítico de seus alunos. Com o incremento do TCC, torna-se bastante 
provável que isso ocorra. De que forma? Tentarei explicar. 
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A monotonia das salas de aula, tarefas e conteúdos pré-selecionados muitas vezes atrofiam 
a criatividade do aluno que se sente incapaz de pensar além daquilo que ele transcreve da lousa 
para o caderno ou escuta numa explicação. Não há razão para que ele vá além. Até porque tudo 
o que ele espera é passar de ano e a escola, muitas vezes, não exige mais que isso.

No entanto, apesar de, na maioria das vezes, parecem entediados com o cotidiano escolar, é 
bem provável que cada adolescente carregue consigo algum pensamento inquietante a respeito 
do mundo. Não importa em qual área do conhecimento essa inquietação se enquadre. Seja nas 
ciências exatas, biológicas ou humanas. 

Foi aí que o TCC no Ensino Médio atuou com tanta genialidade. Por ainda não estarmos na 
universidade, nós, alunos, tendo contato com todas as áreas do conhecimento, pudemos perce-
ber e, posteriormente, selecionar a área que mais nos chamava atenção. A área de onde provinha 
nossa indagação silenciada pelos conceitos que precisavam sempre ser mantidos elevados.

Um direito de fala nos foi dado. Uma fala que pôde expor a singularidade de cada aluno. 
Nós pudemos, enfim, estudar aquilo que sempre quisemos, mas que, sem um auxílio de um 
orientador ou mesmo um estímulo da Instituição, talvez nunca saísse do mundo das ideias. 

É fato que levar o TCC junto com as outras doze disciplinas que compunham nosso currí-
culo escolar, além das quinze acessórias que tivemos que cumprir ao longo do Ensino Médio, 
não foi uma tarefa fácil. Em algum momento tivemos que fazer escolhas como: ler um livro que 
auxiliaria no TCC ou estudar a matéria da próxima prova que se aproximava; assistir uma aula 
ou editar o trabalho, pois o encontro com o orientador se aproximava. Mas é no fazer escolhas 
e lidar com as consequências delas que caminhamos para um amadurecimento pessoal. É esse, 
então, o caminho para o tão esperado desenvolvimento da autonomia do aluno. Portanto, com 
o TCC, o CEPAE está seguindo na direção certa. 

meu tCC
Bruna Fideles

Meu nome é Bruna Fideles, tenho 17 anos e, atualmente, faço o primeiro período de Enge-
nharia Elétrica na UFG. Estudei no CEPAE durante meu ensino médio e fiz parte da primeira 
turma a fazer TCC, durante o meu terceiro ano, em 2013. Inicialmente, me preocupei um pouco 
por o projeto ter sido proposto justamente no ano do meu vestibular, afinal eu estava bastante 
preocupada em me dedicar ao máximo aos estudos preparatórios. Mas, logo que escolhi meu 
orientador, professor Dr. Guilherme Colherinhas, e minha área de pesquisa, física atômica e 
molecular, fiquei empolgada com o projeto. Desenvolvi o trabalho individualmente, com o títu-
lo “Influência do meio solvente sobre as propriedades geométricas e elétricas dos isômeros do 
Ácido Tartárico”. Assim que demos início ao trabalho, meu orientador conversou comigo, nós 
traçamos os objetivos do trabalho, o que e como deveria ser feito e ele me indicou alguns textos 
base, entre outras coisas. Apesar de ter sido um trabalho que envolvia estudos mais avançados, 
teóricos, que possuem, até mesmo, pesquisas a nível de pós graduaçāo, não achei um trabalho 
complicado de se desenvolver. Claro que tive que estudar matérias de química e física que ainda 
não tínhamos visto, mas vi isso como um grande ganho. Meu orientador, a qual eu tenho muito 
a agradecer, estava sempre disposto a sanar minhas dúvidas e tinha grande intuito de que eu 
realizasse um bom trabalho. Eu apresentei meu trabalho para uma banca avaliadora composta 
por um professor de física, Leonardo Bruno, doutorando na área de física atômica e molecular, 
e para uma professora de química, Luclecia Dias. Apesar de ter ficado um pouco apreensiva, 
correu tudo bem e atingi conceito máximo A. Além disso, também apresentei um pôster sobre 
o meu trabalho no CONPEEX 2013 da UFG e tive outro pôster exposto na Semana da Física 
2014 da UFG. Sem dúvidas, foi uma grande experiência e sou grata por ter tido a oportunidade 
de desenvolver esse trabalho, pois permitiu que eu fizesse pesquisa de verdade, obtendo dados 
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novos para o campo científico, em uma área que eu gosto. Sou totalmente a favor da existência 
dessa matéria na grade curricular do ensino médio, pois proporciona ao estudante o início à 
prática da pesquisa científica, que deve ser motivada desde cedo, refletindo na sua futura vida 
acadêmica na faculdade. Apesar de estar ainda no primeiro período da faculdade, percebo que 
a experiência do TCC, no ensino médio, ampliou meus horizontes em relação ao desenvolvi-
mento de trabalhos e pesquisas científicas com quais frequentemente terei que lidar. Além de ter 
agregado em mim maior gosto pela pesquisa científica nas ciências exatas. Essa oportunidade 
é um diferencial, pois na maioria das vezes os estudantes de ensino médio se encontram envol-
vidos somente com o vestibular e quando chegam na faculdade demoram a perceber que estão 
em um ambiente de ensino, pesquisa e extensão e não apenas um caminho pelo qual precisam 
passar para ter uma profissão. 

-- 

Bruna Fideles da Costa Silva 
Estudante de Engenharia Elétrica - EMC - UFG

Monitora de Física do Ensino Médio - CEPAE - UFG
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peDAgogiA De proJetos De AprenDizAgem 
nAs AuLAs De LínguA espAnhoLA

Fabiana PerPÉtua Ferreira FernandeS

introdução

A formação inicial e continuada de professores vem sendo discutida com maior 
ênfase em eventos da área de educaçãoe seus pesquisadores têm se mostrado preo-
cupados em mapear e tentar atender às necessidades dos professores em formação 
e em atuação. Ao identificar tais necessidades, os pesquisadores sinalizam algumas 
questões que parecem não favorecer o processo de formação, assim como indicam 
caminhos que podem beneficiá-la. 

Ferry (1991), jánesse período, indicava que um dos problemas mais evidentes 
e frequentes nos cursos de formação docente é a dicotomia entre teoria e prática. Isso 
se dá pela organização curricular dos cursos de formação que, geralmente, apresenta 
as disciplinas teóricas e práticas separadamente e sem articulação entre si. Esse pa-
norama se reflete diretamente nas escolas de educação básica que assumem a mesma 
divisão disciplinar sem propostas efetivamente interdisciplinares. 

Para Mizukami (2004), as instituições formativas necessitam de uma reestru-
turação com base na concepção construtivista, buscando promover a formação crítica 
e reflexiva do professor, proposta já presente no Parecer CNE/CES 492/2001 que 
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras no Brasil. 
Com isso, é possível inferir que os professores em formação (inicial e continuada) 
deveriam estar ou sentir-se preparados para o trabalho pedagógico na sala de aula. 
Porém, tanto no período destinado ao estágio quanto nos cursos de atualização os 
professores apresentam muitas dúvidas e dificuldades na definição da metodologia de 
trabalho mais adequada ao contexto escolar. 

Entendemos que para ser professor não basta somente dominar o conhecimen-
to conceitual de sua área, ser talentoso ou ter uma vasta experiência, conforme afir-
maGauthier (1998).É preciso possuir um conjunto de saberes necessários durante sua 
atuação, mas grande parte das instituições de ensino (básico, técnico ou superior) 
seguem com ideias preconcebidas tradicionalmente sobre a docência, assim como os 
próprios professores em formação e em atuação. 

Nesse sentido, o processo de ensino-aprendizagem deve ir além da memoriza-
ção de conhecimentos conceituais, pois cabe aos docentes não só o papel de identificar 
e levar para o contexto escolar os conhecimentos estabelecidos nas grades curricula-
res, mas refletir sobre sua atuação na sociedade e sobre sua prática em sala de aula, 
afastando-se da concepção de ensino mecânico e baseado somente em conteúdos.

Com base nesse panorama, relatamos uma experiência que vem sendo vivenciada 
nos últimos quatro anos com utilização da pedagogia de projetos de aprendizagem nas 
aulas de língua espanhola do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/CEPAE. 
Tal metodologia apresenta como base a inserção da pesquisa científica na escola, tema 
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muitas vezes esquecido devido à estrutura tradicionalmente fechada das disciplinas cur-
riculares. Na maioria das escolas as disciplinas apresentam um amplo plano de curso que 
deve ser trabalhado durante o período letivo e, por isso, o professor acaba não inserindo 
novas propostas pedagógicas que realmente ampliam os conhecimentos dos estudantes. 

Considerando estes aspectos e tentando mudar de alguma forma a realidade 
contextual das aulas de língua espanhola do CEPAE, a partir de 2010os estudantes do 
ensino médio (EM) iniciaram sua experiência com a pesquisa científica. A importância 
desta proposta de trabalho está no desenvolvimento da curiosidade, do interesse, das 
potencialidades e da participação efetiva nas aulas, conforme descrito posteriormente. 

pedagogia de projetos de aprendizagem

A pedagogia de projetos de aprendizagem tem como base as ideias do constru-
tivismo, ou seja, defende que a aprendizagem se dá como resultado das construções 
mentais, das relações entre novas ideias e conceitos, da comparação e discussão sobre 
os conhecimentos prévios de cada indivíduo. Desta forma, ao realizar um projeto e 
atuar efetivamente o estudante assume o papel de partícipe do processo de aprendiza-
gem e da construção do conhecimento. 

El aprendizaje basado en proyectos es parte importante del proceso de aprendizaje. Este 
concepto toma mayor relevancia en la sociedad actual en la que los docentes trabajan 
con grupos de estudiantes heterogéneos, que tienen diferentes estilos de aprendizaje, an-
tecedentesétnicos y culturales y niveles de habilidad. Un enfoque de enseñanza tradicio-
nal, no ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares altos; mientras que uno 
basado en proyectos, construye el aprendizaje sobre las fortalezas individuales de los 
estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un currículo 
establecido(PÉREZ, 2008: p. 163).

É importante ressaltar que na pedagogia de projetos de aprendizagem o estu-
dante sempre será o ator principal e o professor deverá atuar como um mediador. Os 
projetos são dos estudantes e partem de seus interesses. Não cabe ao professor definir 
as temáticas de trabalho buscando desenvolver seus conteúdos escolares, mas orien-
tar, guiar e mediar a construção do conhecimento. 

Cuando aquí hablamos de investigación, lo hacemos pensando en el acercamiento del 
niño a un objeto o situación que realmente le interesa, presentándoselo como “problema” 
a descubrir, donde él busca, donde surgen dudas, da una respuesta activa y crítica, utili-
zando su propia capacidad de razonamiento, donde su experiencia anterior le sirva para 
descubrir y resolver ese “problema”. (TONUCCI, 1999: pg.09)

Os projetos de aprendizagem são apresentados a partir de um conjunto de 
ações que podem ser planejadas e desenvolvidas individualmente ou em grupos. Seus 
objetivos podem ser muito variados, como: dar início a pesquisa científica, aumentar 
a participação em aula, desenvolver a autonomia e o protagonismo, identificar e traba-
lhar suas fortalezas, habilidades e debilidades, segundo explica Tonucci (1999). Cada 
projeto apresenta conteúdos, planos, atividades, materiais e produtos específicos que 
podem ser modificados durante o processo de pesquisa. 
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Aunque no existe una receta que sirva para todos, las investigaciones previas evidencian 
que existen prácticas que estimulan una mayor participación de los estudiantes. Estas 
prácticas implican dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en 
un trabajo más retador y complejo; utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar de uno 
por área o asignatura y estimular el trabajo colaborativo(PÉREZ, 2008: p. 163).

Ao analisar as tipologias de projetos que costumam ser elaborados ainda en-
contramos os temáticos como os mais trabalhados no contexto escolar. Nesses a escola 
define um tema gerador que deverá integrar as aulas de todas as disciplinas sem a par-
ticipação do estudante em sua seleção. Segundo Tonucci (1999), também são comuns 
os projetos por área ou nível de ensino, ou seja, os professores de uma área específica 
do conhecimento ou os que atuam no mesmo nível/série/ano se organizam em grupos 
de trabalho e definem a temática do projeto, novamente sem a participação dos alunos. 

Por último, apresentamos os projetos com problemáticas, os quais buscam fo-
mentar a participação efetiva dos alunos ao abrir espaçopara a seleção de temáticas 
individuais ou coletivas que atendam as suas necessidades. Cada grupo ou aluno ela-
bora uma problemática/pergunta de pesquisa que surge de suas curiosidades e interes-
ses. Após esse primeiro passo os alunos montam o mapa conceitual do projeto com 
os desdobramentos, temas e/ou demais perguntas que auxiliarão durante a pesquisa. 
Outro momento é a organização do plano de trabalho, estruturação das atividades 
necessárias para responder a pergunta de pesquisa.

Projetos de aprendizagem desenvolvidos em aulas de língua espanhola 

O trabalho com a pedagogia de projetos de aprendizagem (PPA) em aulas de 
língua espanhola no CEPAE teve início em 2010 com um grupo dealunos do terceiro 
ano do ensino médio (EM) e continuou sendo desenvolvida com diferentes grupos nos 
anos seguintes. Esta proposta tem como objetivo proporcionar a iniciação científica 
do aluno que está cursando os três últimos anos da educação básica (EB) e, posterior-
mente, dará continuidade a sua formação em nível técnico ou superior. 

Além disso, as atividades realizadas durante o período destinado a efetivação dos 
projetos auxiliam na formação pessoal do aluno ao desenvolvervalores, potencialidades, 
habilidades e atitudes necessárias na resolução de problemas. Para manter um padrão 
durante a elaboração e a execução dos projetos foram sugeridas as seguintes etapas: 

 • Mapeamento da problemática: o professor explica aos alunos o que é uma 
problemática e/ou problema/pergunta de pesquisa, utilizando exemplos práticos, e 
solicita quepensem em temáticas de seu interesse e elaborem perguntas que gosta-
riam de responder. É importante ressaltar que as temáticas selecionadas devem ser 
realmente de interesse dos alunos para que a pesquisa seja produtiva e possa gerar e 
construir novos conhecimentos. 

 • Elaboração do mapa conceitual: após selecionar a problemática de pesqui-
sa – que pode ser individual ou coletiva – os alunos devem montar um mapa conceitu-
al, ou seja, elencar os desdobramentos ou demais perguntas que surgem e estão direta-
mente relacionadas à problemática. O mapa servirá como apoio aos alunos durante a 
busca de informações necessárias para responder a pergunta de pesquisa. 
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 • Plano de trabalho: para organizar o plano de trabalho os alunos necessitam 
verificar as diversas atividades que podem ser realizadas durante uma pesquisa e quais 
são adequadas ao seu contexto. Nesta etapa a orientação do professor é fundamental, 
pois é sua função mostrar os caminhos que podem ser seguidos, explicar o papel do 
referencial teórico, os tipos de procedimentos metodológicos que podem ser utilizados, 
como analisare sistematizar os dados coletados, bem como apresentar suas conclusões. 

 • Resultados: para finalizar o período destinado aos PA os alunos apresentam 
suas pesquisas considerando cada etapa realizada e enfatizando suas conclusões sobre 
a temática. Neste momento é importante a participação dos colegas e do professor a 
partir de perguntas e sugestões que auxiliem no processo de finalização dos projetos. 

No primeiro contato com a proposta sempre surgem dúvidas e dificuldades 
para compreender sua função, mas no decorrer do processo os alunos percebem a im-
portância de desenvolver atividades que vão ao encontro de suas necessidades e inte-
resses. As etapas de pesquisa, inicialmente desconhecidas, vão sendo desenvolvidas e 
adaptadas de acordo com o contexto de cada aluno, mas realizadas em sua totalidade. 

Proposta inicial: projeto de aprendizagem coletivo desenvolvido em 2010

Nas primeiras aulas de língua espanhola do citadoano foram apresentados al-
guns exemplos de PA desenvolvidos em outras instituições como forma de exempli-
ficar a proposta de trabalho que seria realizada com o grupo. Os alunos cursavam o 
terceiro ano do EM e apresentavam dúvidas sobre o que era uma pesquisa acadêmico-
-científica. Ao explicar a proposta e todas suas etapas houve um estranhamento inicial 
e alguns alunos se mostraram apreensivos por acreditar que para a realização de uma 
pesquisa não era necessário tanto “trabalho”. 

Superadas essas primeiras dificuldades, iniciamos a seleção da problemática 
coletiva – decisão tomada pelo grupo visando o trabalho em equipes e não indivi-
dual. Os alunos escreveram perguntas de pesquisa no quadro negro e, por votação, 
escolhemos a que pareceu mais interessante para o grupo, conforme segue no mapa 
conceitual abaixo: 

Figura 1: Mapa Conceitual 3º Ano/2010.

Elaboramos este mapa conceitual coletivo para iniciar a construção do PA. Na 
sequência,dividimos os alunos em cinco (5) subgrupos integrados por quatro alunos. 
Cada subgrupo se responsabilizou por um meio de comunicação e montou seu mapa 
conceitual específico, bem como seu plano de trabalho. Como forma de exemplificar a 
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estruturação e desenvolvimento do PA nos subgrupos apresentamos o mapa conceitual 
e o plano de trabalho de um deles: 

Figura 2: Mapa conceitual do subgrupo “Televisión”.

Este subgrupo organizou seu plano de trabalho em dois momentos: atividades 
de pesquisa sobre programas educativos e sobre entretenimiento. As atividades plane-
jadas que geraram maior número de informações e se adequaram as etapas de pesqui-
sa foram as correspondentes aos programas educativos, conforme podemos verificar 
no plano de trabalho proposto e efetivamente desenvolvido:

 • Mapeamento dos programas educativos assistidos na televisão (aberta, por 
assinatura, nacionais e internacionais) e as respectivas temáticas que costumam ser 
abordadas;

 • Organização de um calendário com a programação de duas semanas;
 • Realização de encontros para selecionar e assistir documentários e orga-

nizar debates sobre a temática e a posição do apresentador e/ou da rede de televisão;
 • Elaboração e aplicação de um questionário para verificar quais são os pro-

gramas educativos mais vistos pelos estudantes do EM do CEPAE e o que eles opinam 
sobre o papel da televisão na formação de opinião; 

 • Análise e sistematização das respostas obtidas a partir de um gráfico; 
 • Convite a um pesquisador da área de comunicação para dar uma palestra 

sobre o tema e redação de uma resenha sobre sua apresentação; 
 • Sistematização e apresentação dos dados gerados durante a pesquisa no 

seminário final da disciplina de língua espanhola. 

Neste primeiro ano de realização de projetos de aprendizagem nas aulas de 
língua espanhola percebemos que para cada nova proposta de trabalho sempre há uma 
resistência inicial, mas isto não pode ser visto como empecilho para a efetivação de 
práticas pedagógicas que buscam promover a autonomia e a criatividade dos alunos. 
O PA foi desenvolvido pelos cinco grupos com diferentes níveis de envolvimento. O 
grupo televisión foi o que mais se empenhou e buscou desenvolver atividades dife-
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renciadas durante as etapas de pesquisa. Ao analisar seus resultados foi possível veri-
ficar que trabalharam com conhecimentos variados: redação dos gêneros calendário, 
convite e resenha; utilização de gráficos (usando conceitos matemáticos); elaboração 
de instrumento de pesquisa. Nossa primeira experiência foi considerada exitosa ao 
percebermos que os estudantes se envolveram, trabalharam em equipes, respeitaram 
os espaços dos colegas durante as apresentações, deram sua opinião e explicitaram 
sua satisfação em concluir a pesquisa. 

O PIBIC-EM: projetos desenvolvidos no período 2011-2012

No início de 2011 concorremos ao edital do Programa de Iniciação Científica 
para o Ensino Médio/PIBIC-EM e nosso projeto intitulado Estudos Sobre os Aspectos 
da Cultura Hispânica Realizados por Estudantes do Ensino Médio foi aprovado. Tal 
projeto teve como objetivos possibilitar aos alunos/bolsistas um contato mais próximo 
com as variantes culturais hispânicas e iniciar sua experiência com a pesquisa científica. 

Entre abril/2011 e abril/2012 três alunos/bolsistas elaboraram e desenvolveram 
projetos de pesquisa individuais considerando as etapas citadas anteriormente: mape-
amento da problemática, elaboração do mapa conceitual, plano de trabalho e resulta-
dos. Realizamos durante esse período encontros semanais para tratar sobre pedagogia 
de projetos e suas etapas, assim como discutir e orientar as pesquisas individuais dos 
alunos/bolsistas. 

Gradualmente foram sendo acompanhadas e apresentadas as etapas de pesqui-
sa de cada aluno/bolsista visando à construção de conhecimentos a partir da discussão 
em grupo. Embora os projetos fossem individuais havia espaço para apresentação co-
letiva dos trabalhos realizados e todos tinham que participar com sugestões ou ideias 
que contribuíssem para a continuidade das pesquisas. Os projetos desenvolvidos nes-
se período foram: 

Figura 3: PA1 do PIBIC/EM.

Figura 4: PA2 do PIBIC/EM.
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Figura 5: PA3 do PIBIC/EM.

Assim como na experiência anterior, ao iniciar as atividades e conhecer a pro-
posta de trabalho com base na pedagogia de projetos de aprendizagem os alunos/
bolsistas apresentaram certa resistência aos procedimentos de pesquisa. Como nos 
reuníamos semanalmente, essas dificuldades foram sendo superadas e eles consegui-
ram se adaptar e realizaras atividades propostas.

Nos momentos de apresentação e discussão dos projetos os alunos se mostra-
vam interessados pelas temáticas dos colegas opinando e sugerindo fontes de pesqui-
sa, bem como instrumentos e sujeitos que auxiliariam durante o processo. Durante 
a realização dos PA os alunos/bolsistas participaram como comunicadores no VIII 
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão – CONPEEX/20111, apresentando os re-
sultados parciais de suas pesquisas. 

Ao concluir as atividades de pesquisa e analisar os resultados dos projetos 
de aprendizagem desenvolvidos, concluímos que ao proporcionar espaço de refle-
xão e discussão aos alunos/bolsistas e dar autonomia para a seleção das temáticas de 
pesquisa motivamos sua participação efetiva no processo de ensino-aprendizagem e 
auxiliamos no desenvolvimento de suas potencialidades. 

Projetos de aprendizagem realizados no período 2013-2014

Ao apresentar o plano de curso de língua espanhola aos alunos do 1º ano do 
ensino médio de 2013 (grupo selecionado para participar das atividades com base na 
pedagogia de projetos)uma das atividades avaliativas proposta foi a elaboração de 
PA. Foi explicado que o PA faria parte da avaliação contínua dos alunos, tanto a parte 
escrita do projeto (mapa conceitual, referencial teórico e resultados parciais) quanto a 
apresentação (em formato de prova oral). 

Os alunos receberam explicações sobre o processo de elaboração de projetos 
de aprendizagem, assim como seus objetivos, vantagens e dificuldades. No decor-
rer do primeiro semestre eles foram se adaptando a proposta e conhecendo projetos 
já desenvolvidos por outros alunos. No segundo semestre iniciaram a elaboração de 
projetos individuais com o objetivo de proporcionar uma primeira experiência com a 
pesquisa e, principalmente, fomentar sua curiosidade e interesse ao dar espaço para 
seleção da temática de pesquisa que realmente atendesse as suas necessidades indivi-
duais. Sendo assim, apresentamos os projetos iniciados em 2013:

1 O CONPEEX é um evento realizado anualmente pela Universidade Federal de Goiás com o objetivo de fomentar e 
incentivar a pesquisa acadêmico-científica em seus diferentes níveis e modalidades. 
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problemática mapa Conceitual
1. ¿Cuál es el origen del beso? ¿Dónde se originó? ¿Cuáles son las primeras imágenes y descripcio-

nes? ¿Cuáles son los tipos de besos? ¿Cómo el beso es visto en las 
diversas sociedades? 

2. ¿Qué es la literatura margi-
nal?

¿Cuál es el concepto? ¿Cómo es vista en la sociedad? ¿Cuáles son 
sus muestras? ¿Quiénes son los escritores más famosos? ¿Dónde la 
encontramos? 

3. ¿De qué forma las actividades 
físicas pueden auxiliar en la 
vida de los jóvenes?

¿Cuál es la importancia de las actividades? ¿Cómo auxilian en nuestra 
salud? ¿Qué diferencias hay entre los que hacen y los que no hacen 
actividades? 

4. ¿Qué son los agujeros negros? ¿Dónde los encontramos?¿Cómo se forman? ¿Cuál es su papel? 
¿Cuáles son los peligros? ¿Qué teorías hay sobre su existencia? 

5. ¿Cuál es el índice de suicidios 
entre los jóvenes brasileños? 

¿Cuáles son las causas de los suicidios? ¿Cómo identificar un posible 
suicida? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener con los jóvenes? 

6. ¿Cuáles son las causas del 
aborto? 

¿Qué lleva al aborto? ¿En qué edad es más común el aborto? ¿Qué 
consecuencias puede traer? ¿Qué piensa la iglesia? ¿Dónde y en cuá-
les casos es legalizado el aborto? 

7. ¿De qué forma se da la homo-
fobia en los contextos familia-
res?

¿Por qué muchos familiares no aceptan la homosexualidad de los su-
yos? ¿Qué causa la homofobia en la familia? ¿Cuáles son las conse-
cuencias de la homofobia? ¿Cómo evitar la homofobia? 

8. ¿Cuál son los principios de la 
Anarquía? 

¿Qué es la Anarquía?¿Dónde y por qué surgió? ¿Cuáles son las comu-
nidades anárquicas más conocidas? ¿Por qué el anarquismo es visto 
de forma prejuiciosa? 

9. ¿Qué es la musicoterapia? ¿Cuál es el origen de la musicoterapia? ¿Dónde se originó? 
¿Por qué fue creada? ¿Cuáles son sus principios? 

10. ¿Cómo es la situación de la 
mujer en la sociedad indiana?

¿Cómo la mujer es vista en India? ¿De qué forma las mujeres son 
tratadas? ¿Hay leyes que defiende la mujer? 
¿Cuál es su papel en la sociedad? 

11. ¿Cuál es la importancia de la 
matemática en la vida acadé-
mica y personal? 

¿Por qué la matemática es tan difícil para mayoría de los alumnos? 
¿Dónde usamos la matemática? ¿De qué forma la matemática influen-
cia en nuestro aprendizaje? ¿Cuáles son los contenidos más impor-
tantes? 

12. ¿Cómo se da el consumo de 
alcohol entre los adolescen-
tes?

¿Cuáles son los índices de consumo de alcohol en la adolescencia? 
¿Por qué los jóvenes consumen alcohol? ¿Cuáles son las leyes sobre 
el consumo de alcohol y cómo eso es verificado? ¿Cuáles son las con-
secuencias del consumo de alcohol?

13. ¿Cómo evitar el trabajo infan-
til? 

¿Qué motiva el trabajo infantil? ¿Cuáles son las leyes y los programas 
que pueden auxiliar en su cierre? ¿Cuáles son las consecuencias del 
trabajo infantil? ¿Cómo ayudar a evitar el trabajo infantil? ¿Cuáles 
son los índices en Brasil? 

14. ¿Cuál es el origen del maqui-
llaje? 

¿Dónde surgió el primer tipo de maquillaje? ¿Cuáles fueron las trans-
formaciones en los productos? ¿Cómo el maquillaje era y es visto en 
las sociedades? ¿Cuál es la importancia del maquillaje en la sociedad? 
¿Cómo el maquillaje es tratado en el cine? 

15. ¿Cómo desarrollar el hábito 
de lectura entre los jóvenes? 

¿Cuál es la importancia de la lectura? ¿Qué motiva la lectura? ¿Cómo 
incentivar la lectura? ¿Cuál es la influencia de la familia y de la escue-
la? ¿Cuáles son las ventajas de leer con frecuencia? 

16. ¿Cómo se hace una película? ¿Qué es una película? ¿Dónde se originó? ¿Cuáles fueron las prime-
ras películas? ¿Cuáles son los tipos de películas en toda su trayec-
toria? ¿Quiénes son los profesionales que trabajan en las películas? 
¿Qué recursos y materiales son necesarios? 

Figura 6: PA desenvolvidos por alunos do 1º Ano do EM/2013.
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Durante as aulas do segundo semestre os alunos foram apresentando as etapas 
de pesquisa já realizadas a partir de um cronograma: a) problemática e mapa con-
ceitual (agosto); b) referencial teórico (setembro); c) referencial teórico corrigido e 
ampliado (outubro); d) metodologia (novembro); e) resultados parciais (novembro); 
f) apresentação oral (dezembro). A culminância das atividades se deu com a apresen-
tação oral do projeto de aprendizagem, em formato de comunicação, na I Mostra de 
Ciência, Cultura e Arte – CIRCULA2.

Ao retomar as atividades do ano letivo de 2014 alguns alunos que estavam 
participando da proposta de trabalho com PA foram transferidos (projetos 1, 3, 8 e 14) 
e alunos novatos passaram a integrar o grupo que atualmente está cursando o 2º ano 
do EM. Os quatro novos projetos elaborados são: 

problemática mapa Conceitual
1. ¿Cuáles son las ventajas y las 

desventajas de las redes socia-
les en la vida de los jóvenes?

¿Por qué los jóvenes buscan las redes sociales? ¿Cuáles son las más 
conocidas? ¿Para qué sirven las redes sociales? ¿Cuáles son los cui-
dados necesarios al participar de una red social? 

2. ¿Cuál es la influencia del 
bullying en el proceso de 
aprendizaje de los jóvenes?

¿Cuáles son los tipos de bullying? ¿Qué motiva el bullying? ¿Cuál es 
el perfil de los agresores? ¿Cuál es el perfil de las víctimas? ¿Cuáles 
son las consecuencias del bullying? ¿De qué forma puede afectar el 
aprendizaje de los jóvenes agredidos?

3. ¿Qué es y cómo se efectiva el 
cyberbullying?

¿Quiénes son los agresores? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo ocur-
re? ¿Qué se puede hacer para impedir o enfrentar esta práctica? 

4. ¿Cuál es el papel de los video-
juegos en la rutina de algunos 
jóvenes? 

¿Cuáles son los tipos de videojuegos? ¿Cómo se juegan? ¿Quiénes 
son los adictos? ¿Qué es necesario para participar de los grupos virtu-
ales? ¿Cuáles son las ventajas en participar de estos grupos? ¿Cuáles 
son las desventajas de la adicción a los videojuegos? 

Figura 7: PA desenvolvidos por alunos novatos do 2º Ano do EM/2014

Neste semestre os estudantes estão desenvolvendo a parte metodológica. 
Como instrumentos de pesquisa foram selecionados: questionário, entrevista, grupo 
de discussão presencial e virtual. Os sujeitos que participarão das pesquisas são jo-
vens estudantes entre 13 e 18 anos (do CEPAE, de outras escolas ou amigos/conheci-
dos dos pesquisadores), professores e pessoas que participam em fóruns ou grupos de 
discussão que abordam as temáticas de pesquisa. 

No segundo semestre eles analisarão os dados coletados, sistematizarão todas 
as informações e apresentarão os resultados de suas pesquisas no seminário interno 
da disciplina de língua espanhola, bem como no XI CONPEEX e no II CIRCULA. 

Até o presente momento, o trabalho desenvolvido com esse grupo de alunos 
está sendo bastante produtivo devido ao desempenho que eles têm apresentado na 
execução das atividades de pesquisa. Ao trabalhar com temáticas que fazem parte de 
seu cotidiano e que foram selecionadas sem a participação ou imposição do professor 
os alunos passam a desenvolver sua autonomia e surpreendem com propostas de pes-
quisa inteligentes e inovadoras. 

2 O Circula é um evento científico do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/CEPAE/UFG iniciado em 2013 
com o objetivo apresentar as pesquisas realizadas pelos docentes e discentes. 
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Consideraçõesfinais

Ao iniciar o trabalho com a pedagogia de projetos de aprendizagem os alunos 
mostraram certo incômodo, pois acreditavam que o professor seria o responsável pela 
seleção da temática de pesquisa e das atividades. Ao explicar que eles se responsa-
bilizariam por todo o processo e que o professor atuaria somente como orientador 
passaram a demonstrar maior interesse e curiosidade pelo tipo de proposta a ser de-
senvolvida. 

As atividades realizadas durante as pesquisas foram muito bem sistematizadas 
e apresentadas pelos alunos. Foi possível perceber que a maioria deles realmente se 
dedicou ao processo de pesquisa e conseguiu construir novos conhecimentos. O fato 
de respeitar os interesses dos estudantes e abrir espaço para a investigação de temas 
que realmente integram seu cotidiano gerou mudanças na postura dos alunos durante 
as aulas, das quais ressaltamos: respeito ao espaço e opinião do colega, participação 
mais ativa nas discussões, maior organização dos materiais de aula, autonomia duran-
te a realização das atividades e interação efetiva com colegas e professor. 

Sendo assim, concluímos que ao propor e desenvolver atividades que conside-
ram e respeitam a individualidade dos alunos o processo de aprendizagem se realiza 
de forma mais concreta e eficaz. Vale ressaltar que ao participar deste processo de 
ensino-aprendizagem por meio de projetos tanto o professor quanto os alunos estão 
constantemente construindo novos conhecimentos de forma conjunta, dada a caracte-
rística interdisciplinar das propostas de pesquisa. 

referencias

FERRY, G. El trayecto de la formación: los enseñantes entre la teoría y la práctica. Barcelona: 
Paidós Ibérica, 1991.

GAUTHIER, C.. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber do-
cente.Unijuí: Editora Unijuí, 1998.

MIZUKAMI, M. da G. N. (Org.) Formação de professores: tendências atuais. São Carlos: 
Editora UFSCar, 2004.

PÉREZ, M. M. Aprendizaje basado en proyectos colaborativos: una experiencia en educa-
ción superior. Laurus, Venezuela, volume 14, nº 28, setembro-novembro, 2008. Disponível 
em: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=76111716009>. Acesso em: 
10/07/2013.

TONUCCI, F. La investigación como alternativa a la enseñanza: ¿Enseñar o aprender? Cara-
cas: Editorial Laboratorio Educativo, 1999.



Veredas escolares: partilhando experiências criativas de ensino e aprendizagem do CEPAE/UFG 113

meLiponário Do CepAe/uFg: o uso DAs AbeLhAs 
nAtiVAs no Contexto esCoLAr – umA interAção 

entre o ensino e o meio Ambiente 

Maria JoSÉ oliveira de Faria alMeida

introdução

Antes mesmo do surgimento do homem na Terra as abelhas já existiam. As 
abelhas são insetos sociais que vivem em colônias, são conhecidas há mais de 40 mil 
anos e acham-se espalhadas por todo o planeta. As abelhas são mais conhecidas pela 
produção de mel, que foi o primeiro adoçante utilizado pelo homem. No entanto, elas 
são mais importantes na natureza por contribuírem com o aumento de frutos e semen-
tes, através da polinização que realizam. 

As abelhas mais difundidas e conhecidas são as da espécieApismellifera e o seu 
mel é utilizado desde a antiguidade não apenas na alimentação mas também na medici-
na popular. Essas abelhas Apismelliferanão existiam no Brasil antes do descobrimento. 
Foram introduzidas no país em 1839 quando o padre Antônio Carneiro Aureliano man-
dou vir colmeias de Portugal e as instalou no Rio de Janeiro. Por terem sido trazidas 
da Europa, passaram e ser chamadas de “abelha europa” ou “abelha-do-reino”. No ano 
de 1956 ocorre um marco histórico na apicultura brasileira pela introdução das abelhas 
africanas Apis melífera scutelatta (Kerr, 1967). As Apismelliferase defendem utilizando 
o ferrão e não podem ser criadas na cidade e nem próximo de casas, currais, escolas, etc. 

As abelhas sem ferrão nativas do Brasil pertencem à superfamília Apoidea 
que é subdividida em 8 famílias: Colletidae, Andrenidae, Oxaeidae, Halictidae, Me-
littidae, Megachilidae, Anthophoridae e Apidae. Os Apidae se subdividem em quatro 
subfamílias: Apinae, Meliponinae, Bombinae e Euglossinae. Os Meliponinae se divi-
dem em duas tribos: Meliponini e Trigonini (KERR et al., 1996). A tribo Meliponini 
possui um único gênero, Melipona com mais ou menos 20 espécies, enquanto a tribo 
Trigonini possui, na região neotropical, dez gêneros num total de mais ou menos 120 
espécies (SAKAGAMI, 1982).

O Brasil é rico em espécies de abelhas indígenas sem ferrão ou meliponíneos. 
Sua criação racional (a meliponicultura) está se desenvolvendo principalmente no 
nordeste brasileiro, onde as abelhas jandaíra e a uruçú são manejadas há bastante 
tempo com técnicas já consagradas popularmente, porém muitas espécies de abelhas 
indígenas sem ferrão estão seriamente ameaçadas de extinção em conseqüência das 
alterações de seus ambientes, causados principalmente pelo desmatamento, uso in-
discriminado de agrotóxico e pela ação predatória de meleiros (KERR et al., 1996).

Por terem ferrão atrofiado, as abelhas nativas se defendem de outro modo, 
enrolando no cabelo ou jogando resina pegajosa sobre os inimigos, por exemplo. Por-
tanto, sem o risco de ferroadas indesejadas, as abelhas sem ferrão podem ser criadas 
próximo das residências sem comprometer a segurança da população.
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Embora menos conhecidas que as Apis, as Melíponas são extremamente im-
portantes para o meio ambiente pois são capazes de polinizar espécies de plantas 
nativas, algumas com exclusividade, por estarem adaptadas ao bioma aonde são en-
contradas na natureza. Essas abelhas nativas produzem mel em menor quantidade 
quando comparadas com as Apis. 

As abelhas Apis melífera são comumente utilizadas na polinização de espécies 
cultivadas, inclusive de espécies nativas do cerrado (Almeida, et al., 2000) e trabalhos 
demonstram sua eficiência no aumento da quantidade e da qualidade dos frutos e 
sementes. Embora não sejam utilizadas com frequência na polinização de espécies ve-
getais cultivadas, como ocorre com as Apis, algumas das espécies de abelhas nativas 
tem potencial para serem exploradas também nesse campo de conhecimento. Vários 
trabalhos indicam que as nativas também polinizam espécies de interesse comercial 
(Ribeiro, 2012). Em um levantamento realizado em 1999, de 84 espécies de plantas 
cultivadas visitadas pelas abelhas nativas, em 9 essas abelhas foram consideradas 
como polinizadoras efetivas e importantes. 

Um dos grandes estudiosos das abelhas nativas no Brasil é o Dr. Paulo Noguei-
ra Neto, que publicou em 1953 o seu primeiro livro sobre as abelhas nativas. À criação 
das espécies de abelhas nativas é dado o nome de Meliponicultura. Essa atividade já 
era praticada há muito tempo pelos povos nativos da América Latina, em especial 
aqueles que viviam no Brasil e no México (Nogueira-Neto, 1997).

Desenvolvimento

No ano de 1999 um Meliponário e uma pequena horta, dividindo o mesmo 
espaço, foram instalados no CEPAE/UFG como parte integrante do Projeto de Ex-
tensão “A criança e o Meio Ambiente”. Esse projeto buscava, entre outros objetivos, 
despertar nos estudantes o interesse e respeito pela preservação ambiental. Após o tér-
mino do referido projeto, que teve a duração de aproximadamente um ano, a horta foi 
desativada, o Meliponário se expandiu ocupando também o espaço da horta e passou, 
desde então, a receber visitas de alunos das escolas de Goiânia. 

O objetivo de manter um Meliponário no CEPAE (Figura 1) é divulgar a exis-
tência das abelhas sem ferrão além de despertar o interesse pela sua preservação. 
Para as visitas monitoradas ao Meliponário do CEPAE é feito o pré-agendamento 
das escolas, públicas ou particulares, em especial as de Educação Infantil. Durante a 
visita é realizada uma palestra informal (Figura 2) de esclarecimento sobre a vida das 
abelhas e da sua importância como agentes polinizadores e, portanto, que as abelhas 
são importantes para a preservação do nosso bioma. A visita termina com a ida dos 
alunos ao Meliponário para conhecimento “in loco” das espécies de abelhas ali exis-
tentes (Figura 3).

Para os alunos da 1ª fase do Ensino Fundamental do CEPAE, as visitas ao 
Meliponário são agendadas e em geral todas as séries são contempladas. A época da 
visita depende do conteúdo que está em estudo, conforme a programação pedagógica 
da disciplina. Antecedendo a visita são ministradas aulas explicativas (Figura 4) e, 
no Meliponário, é possível observar então as diferenças de tamanho, de cor e demais 
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características morfológicas das abelhas nativas (Figura 5 e 6). Ao final os alunos 
fazem uma avaliação da visita ao Meliponário (Figura 7) e é retomado o trabalho em 
sala de aula.

Figura 1: Meliponário localizado 
próximo ao prédio do CEPAE/
UFG, em Goiânia/GO.

Figura 2: Alunos de Escola da 
Região recebendo esclarecimentos 
sobre a vida das abelhas, antes da 
visita ao Meliponário do CEPAE/
UFG.

Figura 3: Alunos de Escola da 
Região em visita ao Meliponário 
do CEPAE/UFG, em Goiânia/
GO.
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Figura 4: Aula para crianças da 1ª 
fase do CEPAE, antes da visita do 
Meliponário do CEPAE/UFG.

Figura 5: Visita das crianças da 1ª 
fase do CEPAE ao Meliponário do 
CEPAE/UFG, em Goiânia/GO.

Figura 6: Observação das abelhas 
do Meliponário pelas crianças da 
1ª fase do CEPAE ao Meliponário 
do CEPAE/UFG, em Goiânia/GO.
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Figura 7: Registro da visita das 
crianças da 1ª fase do CEPAE ao 
Meliponário do CEPAE/UFG, em 
Goiânia/GO.

O Meliponário do CEPAE/UFG recebe também, entre outras, a visita de alunos 
de cursos de Graduação, em especial da Disciplina Apicultura do Curso de Zootecnia 
da Escola de Veterinária da UFG. Apesar de possuir uma estrutura simples e de peque-
nas dimensões, o Meliponário do CEPAE/UFG conta com 11 colônias de 5 espécies 
de Meliponíneos, a saber: Frieseomelitta varia - conhecida como Marmelada amare-
la brava ou moça branca; Tetragoniscaangustula - conhecida por jataí; Scaptotrigo-
napostica - também conhecida como Mandaguari; Scauralatitassis - conhecida por 
cupinheira; Scauralongula - conhecida como jataí niger; e Tetragonisca Weyrauchii 
- conhecida por jatai do Acre, ou abelha frango (Figura 8).

Figura 8: Vista geral das colmeias 
das Abelhas do Meliponário do 
CEPAE/UFG, em Goiânia/GO.

A partir do ano de 2006 o Meliponário do CEPAE passou a ser utilizado tam-
bém para as aulas práticas da disciplina “A Química das Abelhas” que é ofertada aos 
alunos do Ensino Médio do CEPAE. 

No Ensino Médio do CEPAE, desde o ano de 2004, os alunos são protagonistas 
pois escolhem parte do currículo a cursar. Eles elegem uma área de conhecimento 
entre: Exatas, Biológicas ou Humanas e a partir dessa escolha, cumprem uma carga 
horária específica que compõe o seu currículo escolar. São as disciplinas eletivas, que 
podem ser optativas ou obrigatórias, dependendo da área de conhecimento escolhida. 
Cada uma dessas disciplinas eletivas tem uma carga horária de 40 horas, é ofertada 
semestralmente, e será cursada no contra turno das aulas.
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A disciplina Química das Abelhas é ofertada a todos os alunos do Ensino Mé-
dio, como eletiva, que a escolhem e formam assim um grupo com alunos de séries 
diferentes. É também um desafio grande para o professor lecionar para alunos com 
conhecimentos bastante diferenciados já que temos, em uma mesma turma, alunos do 
1º, do 2º e do 3º ano do Ensino Médio. 

Embora seja uma eletiva não obrigatória para nenhuma das áreas do conheci-
mento, desde sua criação a disciplina Química das Abelhas tem tido uma aceitação 
grande por parte dos alunos e, embora sejam ofertadas 30 vagas, já chegamos a ter 35 
alunos inscritos por turma.

O objetivo da disciplina Química das Abelhas é o estudo das abelhas com enfo-
que nos aspectos químicos e biológicos de seu desenvolvimento, bem como o estudo 
dos produtos das abelhas como mel, cera, própolis, entre outros. É dada ênfase ao 
estudo da importância das abelhas para a preservação do meio ambiente, em especial 
à polinização que as abelhas realizam. Os alunos têm a possibilidade da introdução 
à pesquisa pela coleta e análise de dados sobre as abelhas existentes no Meliponário 
do CEPAE. Além disso, é feita a comparação entre as abelhas Apismellifera e as na-
tivas, enfocando as suas principais semelhanças e diferenças. As consequências e os 
desdobramentos da introdução das Apismelífera scutelattano país(Gonçalves, 2006) 
também é estudado.

Nas aulas práticas da disciplina Química das Abelhas, realizadas no Melipo-
nário do CEPAE, entre outras observações, são feitas contagens do número de abe-
lhas em atividade de a coleta de alimento (forrageamento) (Figura 9). Inicialmente 
essas observações foram realizadas a cada 10 minutos de hora a hora, das 8h00 até as 
18h00. Após dois anos de coleta foi constatado que as diferenças não eram tão signi-
ficativas e as observações passaram a ser realizadas por 10 minutos, mas a cada duas 
horas (e não mais de hora em hora) mas mantendo a observação desde o início até o 
término da atividade de forrageamento. 

Figura 9: Alunos do Ensino Médio 
do CEPAE fazendo observações e 
coleta de dados no Meliponário do 
CEPAE/UFG, em Goiânia/GO.

Nessas observações são anotados o número de abelhas que saem da colmeia e 
as que retornam do campo. Das que chegam a colmeia são contadas separadamente as 
abelhas que retornam trazendo o néctar e as que trazem o pólen – que é transportado 
nas pernas traseiras das abelhas e, portanto, visível a olho nu. Esse levantamento é 
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realizado durante dois ou três dias e os dados são anotados em tabelas para posterior 
análise (Figura 10). São anotados ainda os valores da temperatura e da unidade rela-
tiva em cada uma das coletas. 

Figura 10: Alunos do Ensino 
Médio do CEPAE fazendo 
observações da coleta de alimento 
pelas abelhas do Meliponário do 
CEPAE/UFG, em Goiânia/GO.

Com esses dados coletados os alunos fazem comparações sobre o período de 
coleta de alimentos entre as abelhas de uma mesma espécie e entre as de espécies 
diferentes. São avaliados também a influência da temperatura na atividade de forra-
geamento e são construídos gráficos comparativos o que facilita as conclusões das 
observações. 

Nas aulas práticas são realizadas ainda observações internas das colmeias 
(Figura 11) de modo a identificar os favos de alimento, que são o mel e o pólen, 
além dos favos de cria (filhotes). Os alunos aprendem ainda a identificar a família 
das abelhas: as operárias – que são fêmeas estéreis, os machos (zangões) e rainha 
(Figura 12) fêmea fértil.

Figura 11: Alunos do Ensino 
Médio do CEPAE fazendo 
observações internas na colmeia 
de abelhas do Meliponário do 
CEPAE/UFG.
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Figura 12: Vista interna de colmeia 
de abelhas Frieseomelitta varia, 
com detalhes de filhotes e da 
rainha, no Meliponário do CEPAE/
UFG.

A introdução ao mundo da pesquisa científica, através da coleta e análise de 
dados, é uma constante desde a criação da Disciplina Química das Abelhas. Um 
dos primeiros estudos desenvolvidos no Meliponário do CEPAE foi realizado no 
primeiro semestre de 2006. Analisamos qual seria a ação do veneno utilizado na 
dedetização no CEPAE sobre as atividades de coleta de alimento das abelhas Fries-
siomelitta varia (marmelada ou moça branca). Essa coleta de dados foi realizada 
nos meses de fevereiro e março mas, devido a chuvas que impediram a última coleta 
de informações, não pode ser conclusiva quanto à ação dos venenos sobre a vida 
das abelhas.

Já em 2009 foi realizado um experimento visando relacionar as abelhas que 
visitavam a horta do CEPAE (instalada próxima ao Meliponário) e as abelhas na-
tivas do Meliponário. Foram coletadas, com o auxílio de um puçá, as abelhas que 
visitaram as flores da horta do CEPAE (Figura 13), anotado o horário da coleta, 
para posterior comparativo com o período de forrageamento das abelhas do Meli-
pionário. Foi uma tentativa de reconhecer se as abelhas que visitavam as plantas 
da horta provinham do Meliponário. As abelhas coletadas, tanto na horta quanto no 
Meliponário foram mortas em câmeras de coleta, fixadas e preparadas para a análi-
se posterior, o que foi realizado no laboratório de Química do CEPAE (Figura 14). 
As flores mais visitadas pelas abelhas na horta do CEPAE foram as das abóboras 
(curcubitaceas) e da erva cidreira (melissa) e foram capturadas tanto abelhas Apis 
como os meliponíneos.

No ano de 2013 foi realizada uma pesquisa de comparação entre espécies de 
abelhas nativas existentes no Meliponário do CEPAE/UFG para o trabalho de final de 
curso do aluno Thiago Antonio Rodrigues (Xavier, 2013).
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Figura 13: Alunos coletando 
abelhas com auxílio de um puçá 
na horta do CEPAE/UFG, em 
Goiânia/GO.

Figura 14: Alunos fazendo a 
análise dedados no Laboratório 
de Química do CEPAE/UFG, em 
Goiânia/GO.

Considerações finais

Trabalhar com material biológico diferenciado do comumente utilizado na 
escola, como é o caso dos insetos vivos e importantes como as abelhas é gratifican-
te. E ver que os alunos, sejam os menores da Educação Infantil ou os adolescentes 
do Ensino Médio, participam das atividades com grande interesse é estimulante. É 
comum que os ex-alunos do CEPAE relatem queaprenderam muito e lembram com 
saudade das aulas da disciplina “Química das Abelhas”. Isso mostra que o caminho 
não está errado. Desde sua criação, o Meliponáriodo CEPAE/UFG tem sido utili-
zado em pesquisas e também como laboratório de aulas práticas ou de campo para 
alunos do Ensino Médio do CEPAE e de outras escolas da região, desempenhando, 
assim, um papel importante nas atividades de ensino, pesquisa e extensão desta 
Instituição. 
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A LiterAturA em Questão:                           
possibiLiDADes peDAgógiCAs

PatríCia oliveira SantoS MateuS

luzia rodriGueS da Silva

introdução

Com este trabalho, temos o propósito de apresentar uma alternativa metodo-
lógica no que se refere à literatura no Ensino Médio. Partimos do pressuposto que é 
essa uma disciplina que desperta curiosidade e encanto quando é trabalhada de forma 
a levar o aluno ao mundo da arte, à palavra e suas travessuras, ao questionamento, às 
indagações, à imaginação e à emoção. No entanto, o que percebemos, na maioria dos 
contextos escolares, é uma distorção de conteúdos ao iniciar o ensino de literatura 
nesse referido nível de ensino, que consiste no último ciclo da educação básica. Sobre 
essa problemática, Martins (2006) diz: 

Em sala de aula, a literatura sofre um processo de escolarização, tornando-se alvo de 
discussões sobre como trabalhar o texto literário sem torná-lo pretexto para o ensino- 
aprendizagem de outras questões, como, por exemplo, algumas noções gramaticais. 
(MARTINS, 2006, p. 83)

Além disso, percebemos também que muitos professores limitam o ensino de 
literatura aos períodos literários, à vida e obra do autor e pouco se preocupam em 
evidenciar a qualidade estética de um texto literário, dando ênfase aos seus movi-
mentos lexicais e discursivos. Pouco se preocupam, ainda, com o papel da literatura 
na vida social e cultural dos alunos, levando-os à interpretação e à interação com o 
texto e, consequentemente, contribuindo para o processo de humanização dos sujei-
tos. No que se refere a essa questão, Cândido (2009) nos esclarece:

Entendo por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que repu-
tamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição 
para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas 
da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cul-
tivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em 
que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante 
(CÂNDIDO, 2009).

Na verdade, o fato é que muitos docentes acabam desconsiderando a riqueza 
da linguagem e as funções que a leitura literária pode desempenhar na formação do 
sujeito. Para Martins (2006), uma das formas de verificar esses problemas com o en-
sino da literatura é considerar que não existe uma interação entre professor, aluno e 
texto literário, pois muitos docentes acabam desconsiderando também a necessidade 
da interação do aluno com o texto, desvalorizando este momento em que o aluno de-
veria aprender a interpretar e construir sentido a partir dessa interação.
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Nossos alunos precisam conceber a literatura como uma disciplina que correla-
ciona com as demais (MARTINS, 2006), em que há a necessidade de conhecer vários 
elementos históricos, filosóficos, entre outros, para que possamos fazer interferências 
enquanto leitores. Nesse sentido, Martins (2006) nos chama atenção:

Leitura e literatura mantêm relações dialógicas, pois revelam uma natureza interdisci-
plinar quando convergem para um mesmo ponto: o diálogo entre as diversas áreas do 
conhecimento subjacentes ao ato de leitura e à recepção do texto literário (MARTINS, 
2006, p. 87).

Entendemos que trabalhar com a literatura em sua totalidade, considerando-a 
na sua dimensão interdisciplinar, é um desafio para muitos docentes. Isso, de acordo 
com Martins (2006), pode ser por falta de subsídios teóricos e metodológicos que 
auxiliem novas práticas pedagógicas. Infelizmente, percebemos em meio alguns con-
textos escolares a despreocupação em relacionar dialogicamente o ato de ler com o 
de ensinar uma literatura. Muitos profissionais acabam transformando essa disciplina 
em pretexto para o ensino de outros conteúdos, que em sua maioria são de cunho 
gramatical. 

Um ponto essencial para obtermos bons resultados com o trabalho com a lite-
ratura é sem dúvida o tempo que dispensamos para fazer a seleção de textos. Devemos 
sempre buscar obras e textos que possam despertar interesse nos alunos e, mesmo 
quando houver a necessidade de adentrarmos aos clássicos, estes devem fazer senti-
do para o aluno, que deve compreender o porquê de estudar tais textos e o que eles 
podem contribuir para sua formação, percebendo sobremaneira suas funções sociais 
e culturais, as construções estéticas e os temas abordados que, na sua grande maioria, 
perpassa o tempo. Nesse sentido, Martins (2006) defende a ideia de que:

Ensinar literatura não é apenas elencar uma série de textos ou autores e classificá-los num 
determinado período literário, mas sim revelar ao aluno o caráter atemporal, bem como 
a função simbólica e social da obra literária. [...] É essa integração entre o texto literário 
e a dimensão social que a escola poderia mostrar aos alunos. (MARTINS, 2006, p. 91)

Sabemos, entendemos e respeitamos o ensino das obras clássicas, no entanto, 
acreditamos que o ensino da literatura não deve ser voltado apenas para essa vertente. 
É importantíssimo que o professor também ofereça aos alunos leituras de autores 
contemporâneos, até mesmo para que eles se sintam familiarizados com a linguagem 
e percebam a riqueza e amplitude estética e temática. Trabalhando assim, de forma 
diacrônica e sincronicamente, permitimos que o aluno tenha uma visão mais ampla 
das obras e textos literários.

 Dessa forma, ao pensarmos a realidade da sala de aula e a aversão, ao invés 
da paixão, que nossos alunos têm pela leitura de textos literários, resolvemos desen-
volver uma sequência didática para iniciar o conteúdo no primeiro ano do Ensino 
Médio, pois, ainda segundo Martins (2006, p. 91), “há uma necessidade evidente de 
reavaliação das metodologias direcionadas ao ensino de literatura, visando à busca de 
alternativas didáticas de ensino-aprendizagem capazes de motivar os alunos à leitura 
por prazer”.
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Desenvolvimento

Nossa sequência foi feita para sete aulas, porém os alunos também desen-
volveram atividades extraclasses: pesquisas, produções de vídeos e escrita. Desen-
volvemos nosso trabalho na 1º. Série do Ensino Médio de uma Escola Pública do 
interior da cidade de Trindade, estado de Goiás. Para que colocássemos em prática 
nossa sequência, contamos com auxílio de colegas de outras disciplinas que ajuda-
ram nas pesquisas, na montagem de vídeos, na seleção de textos a serem trabalhados 
e na amostra literária. Além disso, contamos com a colaboração dos colegas em 
relação à permuta de horário de aulas para que pudéssemos dar continuidade aos 
trabalhos iniciados.

No primeiro momento, buscamos o conhecimento prévio dos alunos acerca da 
questão motivadora: “O que é literatura?”. As indagações que nos nortearam foram: 
Vocês já ouviram falar em literatura? Já leram algum livro? O que acharam? Tiveram 
emoção? O que sentiram? O que pensaram?

Buscamos começar por questões mais genéricas para depois particularizar. A 
grande maioria dos alunos já tinha ouvido falar sobre literatura, porém apresentava di-
ficuldades em dar uma definição, um conceito. Foi constatado que todos já tinham lido 
livros literários ou por imposição ou por gosto e as opiniões e sentimentos divergiam 
muito, oscilando entre amar e odiar esses momentos de leituras.

Após uma discussão calorosa, entregamos um pedaço de papel para cada aluno 
e pedimos que escrevesse ali uma palavra que, para ele, representasse os textos literá-
rios. O segundo passo foi pedir que cada um socializasse o que tinha escrito e pregasse 
o papel no quadro. Ao final, montamos uma espécie de mapa conceitual sobre o que 
seria a literatura.

Nossa mediação nesse momento foi importantíssima, pois ela direcionou as 
discussões para que os alunos percebessem os aspectos positivos da literatura para 
formação do sujeito e a importância da linguagem literária. Ao final desse primeiro 
momento, os alunos chegaram a um consenso do que seria literatura e resolveram 
que adotariam o conceito de literatura como a arte que imita a vida. Um concei-
to bem Aristotélico, o qual nos agrada muito. Aproveitamos esse momento para 
fortalecer a ideia de humanização e chamamos atenção para as funções sociais da 
literatura.

No segundo momento, preparamos o Laboratório de Informática da Escola 
para que os alunos pudessem pesquisar outros conceitos de literatura, para verem 
outras vertentes, sobremaneira de críticos literários como Antônio Cândido. Foi 
uma atividade prazerosa, pois pedimos também que, para cada conceito escolhi-
do, eles buscassem imagens que remetessem ao conceito. A atividade foi feita em 
duplas. 

Ao retornarmos para a sala de aula, combinamos que todas as duplas monta-
riam pequenos vídeos no Power Point ou Movie Maker para serem apresentados na 
aula seguinte com os conceitos e imagens escolhidas.

Na aula seguinte, após todos apresentarem seus vídeos com belas paisagens 
e um conceito positivo da literatura, levamo-nos à reflexão. Pedimos uma aluna do 
3º. ano do Ensino Médio, que fazia teatro, para declamar o texto “Eu sei, mas não 
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devia...1”, de Marina Colasanti. Em seguida, levantamos várias discussões sobre 
as questões do cotidiano e ações rotineiras que nos fazem perder nossa essência. 
Houve participação de toda à turma, levantando questões importantíssimas para 
a interpretação do texto. Notamos que houve uma identificação, ou seja, uma in-
teração aluno-texto. Ao término, em meio às emoções da turma, apenas dissemos 
que esta era uma das principais funções da literatura: levar-nos à reflexão e à 
humanização. 

Pedimos que cada um buscasse em livros ou na internet um pequeno poema 
ou um texto que tivesse lhe tocado e o apresentasse à turma na aula seguinte. Assim 
aconteceu, tivemos uma grande diversidade de textos de épocas igualmente diversas. 
Foi interessante que os alunos percebiam as particularidades de estilo dos textos e 
conseguiam também estabelecer relações de temas abordados nos textos de diferentes 
períodos históricos. Nesses momentos, fortalecíamos a ideia de atemporalidade. E, 
ao final, de forma coletiva, os alunos levantaram as funções da literatura percebidas 
por eles. 

Como trabalho final, em grupo de quatro alunos, pedimos uma produção so-
bre o tema trabalhado, que podia ser: a escrita de um texto, podendo ser um poema, 
ou a produção de vídeo para ser apresentado em um dia da semana, no horário de 
aula, para as demais turmas do ensino médio. Como sugestão da turma, a amostra 
foi chamada de “Literatura é Arte”. Contudo, devemos ressaltar que, apesar de tal 
título parecer reducionista, tínhamos a firme concepção de que os alunos tinham 
a consciência do caráter formador e humanizador que o ensino da literatura pode 
proporcionar.

A amostra aconteceu em dois horários de aula de um dia comum da escola e 
os textos ficaram expostos no pátio durante toda a semana. Notamos que, embora a 
sequência tenha sido voltada para o ensino médio, a exposição chamou a atenção de 
todos os alunos do turno. A grande maioria deixava alguns instantes do intervalo para 
olhar, talvez ler, construir sentidos.

Considerações Finais

Após esse trabalho, o interesse da turma pela literatura cresceu e, a cada suges-
tão de leitura, a expectativa da turma crescia sobre o que faríamos para além do ato 
de ler. Sabemos que não conseguimos despertar o prazer pela leitura e nem o gosto 
pela literatura em todos os alunos da turma, mas conseguimos levar alguns ao gozo e 
ao maravilhoso mundo da literatura, propiciando-lhes uma experiência de prazer, de 
indagação, de reflexão.

Desde então, passamos a trabalhar com sequências didáticas que envolves-
sem práticas pedagógicas que despertassem maior interesse em nossos alunos. Além 
disso, o Corpo Docente da escola, a partir da experiência relatada, sentiu-se moti-
vado a desenvolver outras atividades interdisciplinares, já que os resultados foram 
satisfatórios. 

1 Texto em anexo.
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É importante ainda dizer que percebemos uma melhora dessa turma em todas 
as áreas de conhecimento. Vale também destacar que houve significativa mudança 
positiva em relação ao comportamento em sala, respeito com os colegas e envol-
vimento nas aulas, o que nos leva a crer que a mudança na prática docente norteou 
e levou os alunos a trilharem melhor seu caminho como sujeitos no processo de 
ensino-aprendizagem. Obviamente, a sequência didática apresentada foi apenas 
uma das muitas desenvolvidas com a turma, mas foi um diferencial, um marco, na 
caminhada daquele primeiro ano do Ensino Médio. 

referência

MARTINS, Ivanda. A literatura no ensino médio: quais os desafios do professor? In: BUNZEN, 
Clésio. MENDONÇA, Márcia (Org.). Português no Ensino Médio e Formação de Professor. 
São Paulo: Parábolas Editorial. 2006, p. 83-102.

CANDIDO, Antônio. O direito à literatura. In: Vários escritos. 4. ed. São Paulo/Rio de Janeiro: 
Duas Cidades/Ouro sobre Azul, 2004, p. 169-191.

Anexo 

Eu sei, mas não devia...
Marina Colasanti

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia...

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as 
janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não 
olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, 
logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esque-
ce o ar, esquece a amplidão.

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café 
correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da 
viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. 
A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os 
mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas 
negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, 
dos números, da longa duração.

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir 
para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser 
visto. 

A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar 
o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar 
mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais trabalho, 
para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra.
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A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar 
a televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, condu-
zido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos.

A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. 
À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às bactérias da 
água potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir 
passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no 
pé, a não ter sequer uma planta.

A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não 
perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está 
cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, 
a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola 
pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer a gente vai dormir 
cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado.

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para 
evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente 
se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se 
perde de si mesma.
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o Jogo Como metoDoLogiA De ensino 
AprenDizAgem em eCoLogiA

lariSSa de Mello evanGeliSta

introdução

Este trabalho tem o intuito de demonstrar os resultados obtidos na utilização do 
jogo no processo ensino aprendizagem de conteúdos de Ecologia nas aulas da discipli-
na de Biologia. Para realização do trabalho os alunos pensaram, elaboraram e jogaram 
os jogos produzidos por eles durante as aulas.

Os conteúdos de Ecologia foram escolhidos para serem trabalhados ludica-
mente devido serem mais facilmente contextualizado pelos adolescentes, o que facili-
ta o trabalho da elaboração dos jogos, auxiliando, também, na participação de todos, 
tornando-os mais responsáveis pelo próprio trabalho. 

De acordo com o Projeto Pedagógico de uma escola pública federal situada no 
município de Goiânia, Goiás, Brasil, os conteúdos de Ecologia são trabalhados no 3º 
ano do Ensino Médio. 

Ecologia, em grego, oikos, casa e logos, ciência, neste contexto esse é o conte-
údo que estuda a nossa casa, as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambien-
te em que vivem. Assim, neste conteúdo, nesta série, são estudados os fundamentos e 
conceitos básicos, as cadeias e teias alimentares, o fluxo de energia e níveis tróficos e 
os ciclos biogeoquímicos.

Segundo Dohme (2003) o jogo possui algumas características próprias como: 
a liberdade de participar, a separação dos fenômenos do cotidiano, a existência de 
regras a serem seguidas, o caráter fictício ou representativo, a limitação no tempo e no 
espaço e o caráter não sério. Para Rezende (2012) a liberdade de expressão que existe 
dentro da esfera do jogo, acompanhada da alegria e ao mesmo tempo da seriedade e 
compromisso que as regras exigem, são algumas das razões que nos motiva a pesqui-
sar a sua utilização na área de ensino. 

Soares (2008) diferencia jogo de material pedagógico. Para ele, o material 
pedagógico é a atividade ou material que visa somente o desenvolvimento de habi-
lidades e não realiza sua função lúdica; enquanto que o jogo, a atividade lúdica ou o 
brinquedo, ao serem utilizados em sala de aula proporcionam um ambiente de prazer, 
de livre exploração, de incerteza de resultados (p. 46). 

Diante disto, podemos dizer que trabalho realizado pode ser considerado como 
jogo ou atividade lúdica, pois houve durante a realização do trabalho um ambiente de 
prazer, de exploração e principalmente de incerteza de resultados.

Este trabalho ocorreu em duas turmas do referido ano e ensino, sendo a turma 
A e a turma B tendo 30 alunos em cada turma, totalizando 60 alunos participantes. 
Foram formadas cinco equipes compostas por seis participantes que desenvolveram 
jogos a partir do conteúdo de ecologia. Estávamos sempre juntos durante todo o pro-
cesso de elaboração.
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Para realizar esse trabalho o instrumento de coleta de dados mais adequado 
para nós foi a observação, pois segundo Lüdke e André (1986) ela permite que o 
observador recorra aos conhecimentos e experiências pessoais para complemento no 
processo de compreensão e interpretação dos fenômenos estudados. E foi realmente 
isto que aconteceu, utilizamos de nossas experiências sobre a utilização de jogos no 
ensino para compreender e interpretar os fenômenos estudados. É importante deixar 
claro que não deixamos que essa experiência influenciasse nos dados obtidos.

Pensando na situação do processo de elaboração dos jogos e na análise dos 
resultados obtidos, decidimos pela abordagem metodológica qualitativa, pois esta é 
adequada ao objeto de estudo e ao tipo de coleta que se dá em “situação”, e é comple-
mentada pela informação obtida através do contato direto entre pesquisador e pesqui-
sado (LÜDKE e ANDRÉ, 1986).

A pesquisa qualitativa apresenta características que se aproximam do trabalho 
realizado, tais como: o ambiente natural é sua fonte direta de dados e o pesquisador 
como seu principal instrumento – no nosso caso a sala de aula; os dados coletados 
são predominantemente descritivos – a cada momento da elaboração e finalização dos 
jogos os dados foram descritos e discutidos; a preocupação com o processo é muito 
maior do que com o resultado – o que importou para nós foi como ocorreu o processo 
ensino aprendizagem dos conteúdos na elaboração dos jogos.

Diante dos dados obtidos, para realizar sua análise era necessário encontrar um 
tipo de pesquisa que se adequasse ao trabalho, e a que mais se aproximou foi o estudo 
de caso. De acordo com Lüdke e André (1986) o estudo de caso busca descobertas, 
mesmo que o pesquisador parte de fundamentações teóricas; interpreta um contexto, 
compreendendo a manifestação de um problema, as ações, percepções, comportamen-
tos e interações entre as pessoas relacionadas à situação; busca retratar a realidade de 
forma completa e profunda. E, por isto decidimos pelo estudo de caso.

o lúdico e o processo ensino aprendizagem em ecologia

A produção de material didático diverso e diferente, como, cartilhas, livros de 
historinha, etc., é uma tentativa de se trabalhar o lúdico no processo ensino aprendiza-
gem nos conteúdos de Ecologia. Mas atividades lúdicas também podem ser utilizadas 
neste processo, como o teatro e os jogos, que dependendo da função que o educador 
deseja podem ser elaborados pelos alunos ou apenas jogado.

Jogo é o que o vocábulo científico denomina atividade lúdica, é considerado como 
uma atividade que imita ou simula uma parte do real. Possui a capacidade de interagir 
com a realidade, inserindo o participante no tema que é proposto (BROUGÈRE, 1998).

Segundo Soares (2008), a atividade lúdica, destacada no significado do jogo, 
pode ser definida como uma ação divertida, relacionada aos jogos, seja qual for o con-
texto linguístico, com ou sem a presença de regras, sem considerar o objeto envolto 
nesta ação. 

Diante do exposto, podemos considerar uma atividade lúdica como um jogo e 
vice-versa, o que importa em seu desenvolvimento é propor uma atividade que seja 
interessante, prazerosa e importante para o ser humano no sentido físico e psíquico.
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Huizinga (2001) descreve algumas características do jogo encontrado em todas 
as atividades lúdicas. Segundo ele uma das características fundamentais do jogo é o 
fato de ser livre, outra, intimamente ligada a esta, é que o jogo não é vida “corrente” 
nem vida “real”, é uma evasão da vida “real” para uma esfera temporária de atividade 
com orientação própria. A terceira característica do jogo é que este se distingue da 
vida “comum” tanto pelo lugar quanto pela duração que ocupa, tendo um isolamento, 
uma limitação de tempo – ele se inicia e em determinado momento, ‘acabou’ – e de 
espaço “todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente delimi-
tado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea” (p. 13). Outras 
características podem ser colocadas e são ainda mais positivas.

O jogo cria ordem, e é ordem, ou seja, regras impostas que devem ser respei-
tadas para o bom andamento da atividade lúdica; outra é que o jogo é sério, e para 
Chateau (1987) “essa é sua característica essencial” (p. 26). 

Podemos resumir as características formais do jogo, considerando-o como uma 
atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e exterior à vida habitual, 
mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma 
atividade desligada de todo e qualquer interesse material; é praticada dentro de limites 
espaciais e temporais próprios, seguindo certa ordem e certas regras consentidas entre 
os jogadores e, ainda, promove a formação de grupos sociais. 

Segundo Brougère (1998), o jogo oferece bons meios à criança de desen-
volver suas faculdades mentais, intelectuais e sensitivas. Para Chateau (1987) o 
jogo dá origem a inúmeras atividades superiores, senão a todas, como a arte, a 
ciência, o trabalho etc., ele constitui, portanto, um vestíbulo natural dessas ativi-
dades; é por seu intermédio que a criança pode chegar a elas. Isto demonstra que 
se pode buscar no jogo um meio de educação ou buscar na educação um meio de 
uma atividade lúdica.

O uso de práticas lúdicas com crianças é processo válido quando bem aplicado, 
pois além do lazer o lúdico é um método de desenvolvimento intelectual (GUERRA, 
GUSMÃO e SIBRÃO, 2004).

O jogo expressa uma incerteza em sua essência, e, por isso, o educador cons-
ciente necessita trabalhar este ambiente lúdico preparado para aproveitar as imprevi-
sibilidades, mas centrado também para que não se desvie a importância dos conteúdos 
que se quer desenvolver com os estudantes (REZENDE, 2012).

Isso permite compreender a difícil relação entre jogo e educação, que cria situ-
ações diversas. Se o jogo se opõe à seriedade, dificilmente pode ter um valor ou uma 
intenção educativa. Tal fato ocorre pois, segundo Kishimoto (apud SOARES, 2008), 
os debates acerca do jogo educativo e de seus significados levam a se discutir duas 
funções deste tipo de jogo:

a) Função lúdica – no qual o jogo propicia a diversão, o prazer e até o despra-
zer, quando escolhido voluntariamente;

b) Função educativa – o jogo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo 
em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão de mundo. 

O desequilíbrio entre qualquer uma dessas funções ocasiona a eliminação de 
uma das características dos jogos e brincadeiras educativas. Quando há predominân-



Parte II - Projetos Desenvolvidos no Ensino Médio132

cia da característica lúdica o jogo perde seu caráter educativo, há apenas diversão. 
Assim, quando há a predominância da função educativa, não há mais jogo, apenas 
material pedagógico. De acordo com Soares (2008), o equilíbrio entre as duas funções 
citadas é o objetivo do jogo educativo. Se uma destas funções for mais utilizada do 
que a outra, ou seja, se houver um desequilíbrio entre elas, provoca-se duas situações: 
não há mais ensino, somente jogo, em demasia, ou o contrário, quando a função edu-
cativa elimina todo o hedonismo resta apenas o ensino.

O desafio consiste então em promover um equilíbrio entre as duas funções. 
Diante disto, podemos entender a dificuldade de se utilizar jogos na escola 

e a grande dúvida gerada entre os estudiosos (SOARES, 2008). Segundo Oliveira e 
Soares (2005) o conflito na utilização de jogos não reside na presença ou não de di-
recionamento, pois como vimos, os jogos já possuem regras implícitas ou explícitas. 
O conflito reside sim, na forma como essa atividade acontece. Para que haja jogo, 
diversão e prazer ao mesmo tempo em que ocorre a aprendizagem, cumprindo assim 
seu papel na educação, há a necessidade de ocorrer o equilíbrio entre as duas funções 
como explicitado por Soares (2008).

Sob o lugar concedido ao jogo livre, revela-se uma outra visão do educador: 
ele age nos bastidores, estimulando o jogo, intervindo quando necessário ou aceitan-
do o papel que a criança lhe pede para desempenhar, organizando o espaço para que 
seja rico em potencialidades lúdicas (BROUGÈRE, 1998). Para Chateau (1987) “o 
professor não deve ser um chefe, mas um orientador” (p. 131), ou seja, deve ser um 
mediador do jogo e consequentemente da aprendizagem.

Considerando que o jogo apresenta como uma de suas características a liber-
dade na sua execução e que o mesmo jogo quando utilizado como recurso educativo 
necessita de um direcionamento, aparece a dúvida de se estar mesmo utilizando um 
jogo e se o direcionamento é necessário.

Muitos educadores, que não estão acostumados com a utilização de jogos em 
sala de aula, reclamam que estas atividades geram muita “bagunça” na sala, o que 
para eles não significa aprendizagem, pois no ensino tradicional só existe processo 
ensino e aprendizagem se os alunos ficarem quietos e calados em seus lugares. Oli-
veira e Soares (2005) afirmam que a “bagunça” pode ser explicada pela evasão do 
elemento de tensão, que proporciona o despertar do interesse. Brincadeiras e jogos 
mal organizados são um verdadeiro fracasso na tentativa de ensinar conceitos, pois 
a regra se desfaz.

Os jogos, para um melhor estudo, foram categorizados em cinco classes por 
Legrand (1974 apud SOARES, 2008), assim temos os jogos: funcionais, de ficção ou 
imitação, de aquisição, de fabricação e de competição. Para Rezende (2012) é im-
portante conhecer essa categorização para entender os tipos de jogos elaborados pelos 
alunos e assim analisá-los.

Soares (2008) sintetiza essa categorização:
 • Jogo funcional é aquele que envolve competições físicas, no qual há tenta-

tiva e treino de funções físicas e sensoriais, ou de tonicidade muscular; possui regras 
e se tornam mais sofisticados. Como exemplos têm: corridas, mocinho e bandido, 
piques diversos, etc. 
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 • Jogo de ficção/imitação envolve simulações, sendo uma reprodução de 
modelos de comportamento, ficção consciente ou deliberada, como a brincadeira de 
papai e mamãe, de boneca, de disfarces, etc. 

 • Jogo de aquisição é a observação, a coleta de materiais; como a leitura, 
audição ou o acompanhamento visual das atividades. Como, por exemplo, as coleções 
de selos, de figuras, etc.

 • Jogo de fabricação envolve a construção e montagem utilizando diversos 
materiais e também a simulação. Como o aeromodelismo, a jardinagem, a costura, as 
construções e maquetes, etc.

 • Jogo de competição é praticado em grupos, cooperativos ou não, em que há 
ganhadores e perdedores. Exemplo: amarelinha; jogos de tabuleiros, etc. 

A partir da categorização dos jogos, Soares (2008) propõe quatro níveis de 
interação entre jogador e jogo. 

 • Nível I: atividades lúdicas que se caracterizam pela manipulação dos mate-
riais, que funcionem como simuladores de um conceito não conhecido pelo estudante, 
e não há vencedores ou perdedores, primando-se pela cooperação.

 • Nível II: atividades lúdicas que se prima pelo jogo na forma de competição 
entre vários estudantes, com um objetivo comum a todos, podendo ou não ser realiza-
da em grupos. Geralmente jogos de tabuleiros.

 • Nível III: ocorre pela construção de modelos e protótipos para manipula-
ção palpável de conhecimento teórico. A elaboração de simulações e jogos por parte 
dos estudantes, objetivando a construção do conhecimento científico. Aqui também 
podem ser atividades coletivas de construção de sítios, blogs, jornais, revistas e ativi-
dades de construção coletiva correlatas. 

 • Nível IV: atividades lúdicas baseadas em histórias em quadrinhos, envol-
vendo expressão corporal.

Diante da categorização e classificação dos jogos é possível através do traba-
lho realizado pelos alunos classificar os tipos de jogos que foram elaborados durante 
o trabalho.

O desenvolvimento da atividade

As aulas de Biologia nesta unidade de ensino ocorriam em dias diferentes nas 
turmas A e B, sendo duas aulas duplas semanalmente. 

No primeiro dia da atividade a professora explicou que para o processo ensino 
aprendizagem dos conteúdos de Ecologia teríamos uma atividade diferente da que 
estávamos acostumados e pediu para que os alunos formassem grupos de seis compo-
nentes. Ao final tivemos 5 grupos em cada turma, totalizando 10 grupos. 

Os grupos foram formados pelos próprios alunos, conforme afinidade entre 
eles, não havendo interferência da professora. As atividades lúdicas em geral propõem 
este tipo de constituição, o que é muito importante para o desenvolvimento do sen-
timento de cooperação e a exclusão do individualismo, principalmente nas crianças.
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Segundo Chateau (1987), existem grupos que trabalham ativamente, enquanto 
outros já deixam as coisas acontecerem, e dentro do próprio grupo existem as pessoas 
que trabalham mais que as outras, e ainda há um participante que é “o cabeça”, ou 
seja, aquele que comanda o grupo, que é chamado de mentor, sua autoridade se instala 
progressivamente e não há escolha consciente, nem eleições.

O mentor deve estar presente nos grupos para que haja organização. Também é 
bastante importante quando se fala em jogos na educação a figura do professor, sendo 
este um mediador, e não o “cabeça” do grupo. A figura do professor mediador deve 
aparecer, pois mesmo havendo a o mentor pode não acontecer a atividade como ela 
foi proposta, as regras podem não ser compreendidas e, como consequência disto, não 
alcançar o objetivo principal do jogo, que é a aprendizagem.

E foi justamente isto que ocorreu, em cada grupo havia um mentor que orga-
nizava as atividades, mas todos os integrantes do grupo tinham voz e vez, ou seja, 
participaram ativamente da atividade.

Após a formação dos grupos foi explicado como a atividade aconteceria. Cada 
grupo deveria elaborar um jogo didático aplicando os conteúdos de Ecologia e que 
teriam 6 aulas para elaborá-lo. Todo o processo de elaboração deveria ocorrer durante 
as aulas, somente as pesquisas poderiam ser feitas em casa. E que ao final os jogos 
elaborados seriam apresentados e todos jogaríamos os jogos.

Os conteúdos trabalhados em Ecologia foram expostos de forma resumida em 
2 aulas e cada grupo escolheu qual iria elaborar o jogo. 

E assim os alunos iniciaram a elaboração dos jogos.
O material utilizado para a pesquisa e produção dos jogos foi fornecido pela 

professora; e também através da pesquisa dos alunos ao longo do trabalho. 
Durante todo o trabalho dos alunos a professora, mediadora, estava presente 

para tirar dúvidas da atividade e também para manter a ordem.
Os jogos didáticos elaborados deveriam seguir as mesmas normas dos jogos 

comuns, deveriam ter regras.
Para facilitar o trabalho em cada turma os grupos foram enumerados de 1 a 5, 

sendo o grupo 1 da turma A, chamado de A1, o grupo 1 da turma B de B1, e assim 
sucessivamente.

os resultados alcançados e a discussão com outros trabalhos

Os grupos elaboraram diversos tipos de jogos, a partir de modelos de jogos 
encontrados no mercado. Tivemos jogo de tabuleiro, jogo do tipo pergunta e resposta, 
jogo de cartas e jogo de computador (Quiz). E cada um escolheu um conteúdo de 
Ecologia para abordar em seu jogo.

Na tabela a seguir (Tabela 1) está demonstrado o tipo de jogo elaborado em 
cada grupo e o conteúdo utilizado.
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Tabela 1: Tipos de jogos elaborados por grupo e o conteúdo abordado.

tipo de jogo Conteúdo
grupo A1 Tabuleiro Relações ecológicas
grupo A2 Pergunta e Resposta Ciclos biogeoquímicos
grupo A3 Tabuleiro Cadeias e Teias alimentares
grupo A4 Cartas Relações ecológicas
grupo A5 Cartas Cadeias e Teias alimentares
grupo b1 Tabuleiro Fluxo de Energia
grupo b2 Quiz Ecologia geral
grupo b3 Pergunta e Resposta Relações ecológicas
grupo b4 Quiz Ecologia geral
grupo b5 Pergunta e Resposta Ecologia geral

Diante da classificação defendida por Soares (2008), podemos categorizar a 
atividade proposta nas turmas do ensino médio como um jogo de fabricação, pois to-
dos eles envolvem a construção e montagem utilizando diversos materiais. E também 
como jogo de nível de interação III, pois houve a construção de modelos para mani-
pulação palpável de conhecimento teórico por parte dos estudantes, com o objetivo da 
construção do conhecimento científico.

Já de acordo com os jogos elaborados pelos grupos todos são categorizados 
como jogos de competição, pois deve haver ganhadores e perdedores e como jogos de 
nível II, pois os jogos são na forma de competição entre vários estudantes, sendo ou 
não ser realizada em grupos (SOARES, 2008).

Os jogos de tabuleiro foram elaborados conforme os jogos de tabuleiro presentes 
no mercado, tendo um caminho a ser seguido e quem chegar primeiro ao final, ganha o 
jogo. Havia então os pinos de cores diferentes, no qual cada jogador escolhe um para ser 
representado no jogo; um dado para contar as casas que deveriam ser “andadas”; e cartas 
onde continham perguntas sobre o assunto escolhido e as respostas delas. No caminho 
existiam adversidades que faziam com que o jogador retornasse ao início do tabuleiro 
ou, então, voltasse casas. As perguntas eram feitas ao longo do caminho percorrido, nas 
casas em que o jogador parava havia uma pergunta ou uma adversidade. 

No jogo do grupo A3 as perguntas se diferenciavam em fáceis, médias e difí-
ceis de acordo com a cor da casa em que o jogador parava. 

Nos jogos do tipo perguntas e respostas era necessário dividir dois grupos e 
cada grupo fazia pergunta para o outro grupo, se houvesse acerto ganhavam pontos 
e se não acertasse, “pagava uma prenda” descrita nas cartas. No grupo B5 a “pren-
da” era receber uma espécie de torta no rosto, imitando o jogo de um programa de 
televisão. O interessante deste tipo de jogo é que os grupos deviam trabalhar juntos, 
um ajudando o outro, e quem ganhava era o grupo e não um só, havendo, portanto a 
cooperação do grupo.

Diferentemente do descrito acima, no jogo de cartas cada aluno era respon-
sável por si, para isto retirava-se uma carta e um fazia a leitura da pergunta, este era 
chamado de apresentador, caso o jogador acertasse ganhava os pontos. No grupo A5 
se o aluno errasse perdia parte dos pontos, no grupo A4 o aluno não ganhava o ponto 
da pergunta. Ao final ganhava quem tinha mais pontos. 
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Os dois grupos que elaboraram os jogos de computador utilizaram a mesma 
técnica que a do Quiz, jogo em que existem as perguntas e as alternativas, e a alterna-
tiva correta deve ser clicada para passar para a próxima pergunta; ganha quem conse-
guir chegar ao final das perguntas. 

Segundo Brougère (1998), o jogo contribui indiretamente à educação, permi-
tindo ao aluno relaxado ser mais eficiente em seus exercícios e em sua atenção. 

A partir da análise dos dados podemos perceber que emergiram do trabalho 
algumas características das atividades lúdicas. Assim, emergiram três categorias mais 
abrangentes: interesse, interação professor-aluno e criatividade. 

Percebemos que os alunos no início, quando a atividade foi explicada apresen-
taram-se insatisfeitos e sem vontade de fazer. Assim que os grupos foram se formando 
a vontade de uns contagiava a de outros, e o interesse em participar aumentava. Soa-
res (2008) afirma que interesse é algo, sobretudo pessoal e não material e um mesmo 
assunto ou objeto pode gerar diferentes interesses, de acordo com sua apresentação 
e manipulação. Indicando-se assim, possibilidades práticas e ilimitadas de motivação 
de uma pessoa.

O uso da atividade lúdica no processo ensino aprendizagem favorece a situ-
ação de diálogo, troca e intercâmbio entre o educador e o educando (HUIZINGA, 
2001). Isso porque o professor sai de uma posição de destaque, sendo inserido dentro 
do processo de criação e descoberta ocorrendo uma aproximação entre o aluno e o 
professor. E foi o que realmente aconteceu, os alunos passaram a procurar mais a 
professora para retirarem suas dúvidas e conversarem sobre as ideias e vontades que 
tinham para a elaboração do jogo.

Com essa aproximação há o melhoramento da aprendizagem por parte dos alu-
nos. Isso porque surge uma situação de confiabilidade, caracterizada pela valorização 
do aluno. Há que se considerar também que a situação lúdica de ensino cria um clima 
de amizade entre o aluno e o professor e da mesma forma que uma aversão dificulta a 
aprendizagem, a amizade a favorece. Além disso, pode-se notar um aumento do inte-
resse em sala de aula, melhoria da disciplina e na relação professor-aluno, mostrando-
-se mais próxima e facilitada, já que o professor percorre os grupos em sala de aula, 
diminuindo dúvidas durante os trabalhos (SOARES, 2008).

Os alunos em seus grupos passaram a se comunicar mais com o professor e 
com os outros grupos, resolvendo problemas comuns. Aumentou consideravelmente 
a presença na biblioteca à procura de informações correlatas, fora do horário de aula, 
o que denota um aumento considerável do interesse no assunto.

Se considerarmos a criatividade, como uma característica a ser trabalhada, des-
mistifica-se a idéia de que ser criativo é possuir um dom divino. Assim, no processo 
educacional é fundamental o papel do professor no trabalho de tal característica. O 
que se observa é que nosso sistema educacional está voltado ainda para a reprodução 
do conhecimento, ao invés de preparar o aluno para a produção de idéias e de conhe-
cimentos, que caracteriza o pensamento criativo (SOARES, 2008).

A criatividade foi demonstrada de forma clara nos grupos, pois durante a ela-
boração dos jogos pesquisaram sobre os tipos de jogos existentes e também as formas 
de elaborá-los, utilizaram materiais reciclados e recicláveis, como tampinha de garra-
fa, jornal, garrafa pet, etc. 
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Dohme (2003) que o exercício da fantasia e da imaginação leva à elaboração 
do pensamento que proporciona o desenvolvimento intelectual, pois o processo de 
criação exige um uso constante do raciocínio e da inteligência. 

Considerações finais

Os jogos utilizados em sala de aula como proposta de melhoria no processo 
ensino aprendizagem é uma metodologia instigante e prazerosa. Os alunos despertam 
para um processo muito mais presente e consciente de aprendizagem, pois são os ato-
res ativos do processo; e os resultados obtidos por eles são sentidos para sua formação 
pessoal e profissional.

A liberdade, característica do jogo, foi uma aliada no processo ensino apren-
dizagem, pois os alunos puderam escolher e trabalhar da forma que acharam melhor, 
ficando mais relaxados e elaborando jogos interessantes e importantes para o apren-
dizado de Biologia.

Percebeu-se que quando os jogos são utilizados no ensino, a criatividade é uma 
característica que é despertada e sofre um aumento gradativo, o que deve ser conti-
nuamente estimulada. A relação professor/aluno e aluno/aluno melhorou significati-
vamente, favorecendo o processo ensino aprendizagem neste conteúdo e nos outros.

Os conteúdos de Ecologia foram trabalhados de forma prazerosa para os alu-
nos, tornando-os participante ativos do processo ensino aprendizagem destes conteú-
dos, aumentando, assim, a vivência deles.
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A AborDAgem trAnsDisCipLinAr DA CuLturA 
nA AuLA De LínguA estrAngeirA

thaleS rodriGo vieira

introdução

Neste estudo serão apresentados determinados problemas da transdisciplinari-
dade no ensino de uma língua estrangeira moderna, ao mesmo tempo que se pretende 
indicar uma possível abordagem do tema em uma aula para alunos de Ensino Médio. 
Muitas dificuldades comuns ao ensino do idioma estrangeiro podem ser sanadas com 
o estudo transdisciplinar. Essas dificuldades podem ser exemplificadas da seguinte 
maneira: quem lê um artigo de jornal, pode-sever constrangido por conteúdos de lin-
güística, história, matemática; alguém que desejase informar com um artigo de histó-
ria de repente se depara com um conteúdo de filosofia, de música, de sociologia, de 
literatura, e assim por diante. Sobretudo ao estudar uma língua estrangeira, o aluno 
percebe que deve aprender as peculiaridades dos códigos de várias áreas do conheci-
mento expressas nesse idioma. Cada língua traz consigo uma particularidade na com-
preensão da história, da geografia, das artes, da matemática e das demais disciplinas. 
Esse fenômeno ocorre porque, na verdade,tal divisão é arbitrária, e a evidência dessa 
arbitrariedade vem à luz ao aprendermos outro idioma. 

O aluno percebe,assim, que a compreensão de cada disciplina está interligada, 
ou mesmo integrada em uma compreensão que se estende abarcando cada vez mais 
códigos de comunicação. Ler um livro, um artigo de jornal, conversar com um falan-
te nativo, ver um programa de televisão e compreender certas referências na língua 
estrangeira pode exigir competências de diferentes disciplinas. Como compreender 
a força política que vem ganhando aluta pelo direito das minorias, o problema de 
gêneros, o direito das mulheres, dos gays, das lésbicas, dos transexuais, sem entender 
o questionamento do discurso vigente (logocêntrico) promovido por pensadores da 
linguagem como Foucault, Derrida, Pêcheux?Esse questionamentoteria sua gênese 
no desdobramento do elogio romântico ao “exótico” e às diferenças culturais. Essa 
possibilidade de abertura ao diferente, ao estranho, ao bizarro, é um dos temas levan-
tados pelo romantismo, quando este questionava uma razão absoluta, que até então se 
postava como capaz de abarcar a Verdade com o uso da Razão e compartimentar todas 
as coisas de maneira axiológica, isto é, valorativa. 

O professor de língua estrangeira que se detiver apenas no ensino de regras 
gramaticais e vocabuláriodestinará o aluno a uma compreensão fragmentada do códi-
go pela falta de uma importante parte do conteúdo. O aprendizado de uma língua é in-
dissociável da compreensão de aspectos socioculturais dos povos que falam o idioma. 
Costuma-se citar o chinês como exemplo de língua cujo aprendizado da escrita e fala 
exige obrigatoriamente o estudo concomitante da cultura que engloba tais fatores da 
comunicação. A língua chinesasomente pode ser compreendida em conjunto com os 
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aspectos culturais de seu povo. Em cada construçãoideogramática, o modo de pensar 
determina a fala e a escrita. Alguém que aprendesse a gramática e o vocabulário man-
darim, sem estudar ao mesmo tempo cultura do povo chinês, teria sérias dificuldades 
em se comunicar naquele idioma.

Falta, entretanto, definir o que é cultura. Sabe-se que em um único artigo é 
impossível discorrer sobre todos os aspectos envolvidos no conceito de cultura, quiçá 
seja improvável de esgotar o tema em um livro ou até mesmo em um conjunto de 
livros. Porém, por mais controversa que seja(por ser também a mais difundida),este 
artigo dialogará com a acepção de Edward Tylor (1981, p. 1), segundo o qual “cultura 
é o conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, lei, costumes, moral e 
quaisquer outras habilidades e hábitos adquiridos por um homem enquanto membro 
de uma sociedade”.

Essa noção de cultura que engloba todas as áreas do conhecimento de deter-
minado povo, assim como as particularidades e idiossincrasias desse povo será mui-
to melhor abordada em uma perspectiva da transdisciplinaridade. Novamente, faz-se 
necessário definir um termo importante para a compreensão do presente estudo. Na 
introdução do compêndio da Unesco, Educaçãoe Transdisciplinaridade, vol. II (2002, 
p. 9), vê-se a seguinte definição de transdisciplinaridade:

A Transdisciplinaridade é uma teoria do conhecimento, é uma compreensão de processos, 
é um diálogo entre as diferentes áreas do saber e uma aventura do espírito. A Transdis-
ciplinaridade é uma nova atitude, é a assimilação de uma cultura, é uma arte, no sen-
tido da capacidade de articular a multirreferencialidade e a multidimensionalidade do 
ser humano e do mundo. Ela implica numa postura sensível, intelectual e transcendental 
perante si mesmo e perante o mundo. Implica, também, em aprendermos a decodificar as 
informações provenientes dos diferentes níveis que compõem o ser humano e como eles 
repercutem uns nos outros.

Citamos anteriormente o exemplo da língua chinesa e a necessidade do estudo 
da cultura juntamente com o idioma. Contudo, de maneira talvez menos visível para 
nós acidentais, todo aprendizado de línguas estrangeiras exige igualmente a aquisição 
de componentes culturais dos povos que falam o idioma estudado. De forma bastante 
realista, sabe-se que não se pode esgotar o conteúdo cultural em aulas de língua es-
trangeira. O papel do professor será, portanto, o de um guia, deixando o aluno entrever 
a profundidade e a necessidade do tema. O objetivo aqui é transformar o aluno em um 
pesquisador e a escola em um local de investigação científica, assim como integralizar 
os conteúdos ensinados. Para tanto, deve-se mostrar aos alunos de que maneira as 
diferentes áreas do conhecimento (a história, a filosofia, a antropologia, a religião, a 
didática, a sociologia dentre outras) abordam determinado tema. Com essa finalidade, 
pode-se utilizar, ademais, diferentes meios semióticos (filmes, livros, músicas, jornais, 
pintura, fotografia etc). O intuito é tematizar as aulas da educação básica (nesse caso 
particular do Ensino Médio). Esses temas abrangem desde acontecimentos recentes 
tais como a eleição de um presidente até movimentos histórico-culturais inteiros.

Cada vez mais setores da educação percebem a impossibilidade de se esta-
belecer limites rígidos dentro das disciplinas do conhecimento. Os Temas Transver-
sais dos Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino fundamental apontam para a 
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necessidade de unificar as áreas do conhecimento em torno de eixos temáticos.Eles 
mostram que uma disciplina isoladamente não é suficiente para explicar determinado 
fenômeno. E na esteira dessa abordagem integral de um objeto de estudo, percebe-se 
a necessidade da formação mais ampla do aluno em suas dimensões pscicossociocul-
turais. Surge aí a discussão da necessidade de formar indivíduos que saibam conduzir 
suas ações em seu benefício sem preterirem o bem comum e as necessidades da socie-
dade na qual estão inseridos. 

Para Random (2002) a transdisciplinaridade é não somente um diálogo entre 
as áreas do saber como também é uma postura que exige do sujeito um olhar diferente 
para o objeto. Faz-se necessário mudar conceitos preconcebidos, aprender a aprender, 
sair dos limites impostos por uma educação mecanicista. A transdisciplinaridade é 
uma maneira de investigar o sentido das coisas, mas, acima de tudo, uma maneira de 
investigar a modo como interpretamos esse sentido. Esse questionamento nos leva a 
nos posicionarmos enquanto sujeitos do conhecimento, a encararmos a nossa posi-
ção como indivíduos que não aprende ou julga de maneira objetiva, desprovidos de 
conteúdos ideológicos. A educação transdisciplinar deve, portanto, conduzir aluno a 
fazer uma reflexão sobre si mesmo ao mesmo tempo em que reflete sobre qualquer 
elemento exterior. A inteligência humana divide todas as coisas, as disciplinas, possui 
um olhar variado para as coisas e os seres, mas não pode saber em que ponto cessa 
o a sua subjetividade na compreensão da relação simultânea entre o todo e a parte, o 
micro e o macro, o local e o global. 

Coll (2002) aponta um conjunto de fatores dentro de nós, como a hereditarie-
dade, a cultura, afetividade, aspectos sociais, culturais, religiosos que nos formam e 
conformam nossos saberes. Se esse conjunto fosse retirado do ser pouco ou quase 
nada sobraria. Isto é, somos seres definidos por aspectos socioculturais. Essa visão 
leva a um conceito múltiplo da realidade, e para aceitarmos a multiplicidade dessa 
realidade delineada pela cultura, devemos aceitar, igualmente, o pluralismo cultural. 
Daí a necessidade de se compreender a relatividade das culturas. Encarar a outra cul-
tura sem o “racionalismo pretensamente compreensivo”, ou seja, erguendo-se contra 
o totalitarismo do pensamento, como se a nossa cultura fosse a única unidade de 
medida com real valor.

Desenvolvimento

Com a proposta de abordar um conteúdo de maneira transdisciplinar, estu-
dando a cultura, correntes artísticas, filosóficas e a linguagem, e ao mesmo tempo 
convidarmos o aluno do ensino médio da educação básica a participar da construção 
do seu conhecimento, elaboramos a presente aula cujo tema é o “Romantismo como 
reação ao classicismo”.

O conteúdo que nos propomos a trabalhar em sala no presente projeto, isto é, 
o Romantismo,é importante para a compreensão da sociedade francesa do século XIX 
até nossos dias, destinando-se a alunos do ensino médio que já possuam conhecimen-
to de aspectos básicos da língua francesa. Essa aula poderia, igualmente, ser ministra-
da em português para alunos interessados em literatura universal, apenas modificando 
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certas abordagens vocabulares e gramaticais que ocuparão, invariavelmente, parte da 
aula de língua estrangeira. A aula será subdividida da seguinte maneira: 1. aquecimen-
to, 2. apresentação do conteúdo e 3. produção.

Na parte de aquecimento, deve-se colocar os alunos em contato com o tema e 
despertar-lhes o interesse pelo assunto. A atividade proposta para essa parte da aula 
consiste em apresentar dois quadros projetados pelo “data-show”: uma pinturarepre-
sentante do Classissismo, A primavera, de Boticcelli, por exemplo; a outra pintura 
pertencendo ao Romantismo, O vôo das bruxas, de Goya. Em seguida o professoren-
tregará a cada aluno uma tira com as seguintes palavras:

l’universel  la raison
 le particulier  l’inexact
l’indéfinissable les règles
 le mystère la lucidité  l’ordre
l’imagination le grotesque  la sobrièté

Os alunos deverão indicar para o professor a qual das telas essas palavras po-
dem se referir. A partir daí o professor vai expor pela primeira vez os termos Clas-
sicismo e Romantismo, indicando que cada uma das telas pertence a um desses mo-
vimentos. A discussão gira em torno de uma idéia muito simples: o sentimento (Ro-
mantismo) supera a razão (Classicismo). Partindo dessa premissa abordaremos suas 
conseqüências nas mais diferentes áreas do conhecimento, interconectando-as.

O objetivo específico da primeira atividade é utilizar os conhecimentos prévios 
do aluno para que este seja conduzido a passar de uma imagem concreta para um 
conceito abstrato. O professor apresentará quadros do movimento romântico, assim 
como quadros do classicismo. Os alunos deverão dizer qual característica eles perce-
bem nos quadros. Quais adjetivos eles podem atribuir às telas: sombrio, harmonioso, 
misterioso, equilibrado, perfeito etc.

Em seguida, o professor distribuirá cartões entre os alunos com adjetivos que 
caracterizam os movimentos. Cada aluno receberá um. A turma, por sua vez, será divi-
dida em dois grupos, um que deverá encontrar adjetivos que qualificam o movimento 
romântico e o outro grupo que adjetivará a escola clássica. Estes grupos colaborarão 
entre si, permutando os cartões, para encontrarem os adjetivos que eles acreditam 
pertencer a um e outro movimento. 

Na segunda etapa da aula, a apresentação do conteúdo se dará por meio de uma 
discussão em língua francesa,contudo, no presente artigo, apresentaremos os textos 
em português. A sala será dividia entre os alunos que discutirão as conseqüências do 
Romantismo na história, na filosofia, na didática, na literatura, na música. Para cada 
disciplina, será criado um grupo. 

Discussão do grupo da Filosofia:
A oposição do Romantismo ao Classicismo dominou, após o século XIX, não 

somente a literatura e as demais artes, como também a filosofia com Rousseau, por 
exemplo, e todas as demais correntes que após ele aceitaram que a razão não é abso-
luta nem objetiva na compreensão do mundo, em oposição ao modelo aristotélico que 
pretendia racionalizar tudo o que existe no homem, na sociedade e na natureza:
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(Rousseau) sustentou que a cultura ensinava aos homens necessidades antinaturais das 
quais se tornavam escravos. Defendeu Esparta contra Atenas. Condena a ciência porque 
surgira de motivos vis. O homem civilizado está corrompido, quem está realmente de 
posse da virtude é o nobre selvagem. [...] A defesa que Rousseau faz dos sentimentos em 
oposição à razão foi uma das mais poderosas influências que moldaram o movimento 
romântico. [...] Igualmente, na ética, Rousseau afirma que os nossos sentimentos naturais 
indicam a direção correta, enquanto a razão nos desvia. Esta doutrina romântica opõe-se 
diametralmente a Platão, a Aristóteles e à escolástica. (RUSSEL, p. 339)

Após ler o texto acima o grupo da filosofia deve refletir sobre a seguinte afir-
mação de Bertrand Russel (2001, p. 339): “[O Romantismo] é uma doutrina muito 
perigosa, visto que totalmente arbitrária, e literalmente justifica qualquer ato, desde 
que conte com o apoio emocional da parte que o pratica.” Em outros termos, pode-se 
dizer, tudo é permitido desde que baseado no sentimento e na vontade. Onde, portan-
to, podemos ver a aplicação desses conceitos na sociedade contemporânea?

Discussão do grupo da Didática:
 Nem mesmo a didática, enquanto disciplina do conhecimento, escapou de tal 

dicotomia: é assim que a pedagogia romântica de Rousseau, em seu tratado Emile, 
surge em oposição à clássica Didática Magna de Iohannis Comenius. O especialista 
em educação, Nuno Crato, refere-se à proposta educativa do pensador francês nos 
seguintes termos:

Descrê da objectividade, da capacidade de apreender arealidade e da possibilidade de o 
conhecimento científico chegar aconclusões, ainda que questionáveis e possivelmente 
provisórias. Aí seencontra a raiz do desprezo pelos conteúdos científicos e processoscog-
nitivos, a par da arrogância construtivista, que imagina os alunoscapazes de criticar e 
construir conhecimento a partir do nada. A correntetem uma inspiração romântica, não 
por propagar ideias lunáticas eatoleimadas – que muitas vezes são, de facto, lunáticas e 
atoleimadas –, mas porque se enquadra num movimento filosófico e pedagógico anti-
racionalistaque tem Jean Jacques Rousseau (1712–1778) e outros como precursores.

Após ler o fragmento de texto acima, que será entregue na língua francesa, o 
grupo que apresentará o Romantismo na didática deve refletir sobre como a descrença 
na apreensão da realidade iniciada no movimento romântico influencia na apresenta-
ção dos conteúdos a serem trabalhados na escola.

Discussão do grupo da história:
O romantismo na história se baseava no conceito de evolução histórica. A re-

lativização dos tempos históricos trazida pelo romantismo nos faz encarar a histórica 
como um movimento dinâmico, em “uma evolução extremamente rica de formas hu-
manas”. 

O Romantismo criou uma nova concepção da História; introduziu novos métodos em 
todos os domínios dos estudos históricos; [...] A revolta contra o classicismo francês ar-
ruinou definitivamente a concepção estética do modelo único a ser obedecido; fez-se, 
nesse momento, uma descoberta da mais alta importância: a de que a beleza e a perfeição 
artística não haviam sido realizadas uma única vez apenas, na Antiguidade greco-latina, 
e sim que cada civilização, cada época e cada povo tinha sua própria individualidade 
e sua própria forma de expressão, capaz de produzir obras de suprema beleza em seu 
gênero; [...] Descobriu-se, dessarte, que a idade média não era absolutamente uma época 
de barbárie estética, mas que tinha produzido uma civilização e uma poesia, uma filosofia 
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e artes ricas e dignas de admiração; como o Romantismo se inclinava a preferir as épocas 
primitivas em que os sentimentos e as paixões conservavam ainda sua força espontânea e 
original, às épocas mais civilizadas e polidas, nas quais as regras de estética e conveniên-
cia estorvavam a Natureza [...] (AUERBACH, 1985, p. 230)

Após ler o trecho acima o grupo da história deve discutir sobre como essa 
relativização da história promovida pelo romantismo pode ser percebida atualmente? 
No Brasil, por exemplo, quais são os traços dessa concepção de história. Nós conse-
guimos valorizar as conquistas de outros tempos do nosso povo. Nós respeitamos os 
povos “exóticos”, os povos indígenas, por exemplo?

Discussão para o grupo da literatura:
O Romantismo se opõe às restrições das excessivas regras impostas pelo Clas-

sicismo à literatura:

Primeiro que tudo, o Romantismo é uma revolta contra a predominância do gosto clássico 
francês na Europa. Essa revolta irrompeu inicialmente na Alemanha, onde teve profunda 
repercussão e provocou o movimento do qual saiu toda a literatura da época de Goethe 
(1749-1832). A revolta estava dirigida contra o racionalismo da literatura francesa; essa 
literatura parecia, aos jovens alemães, artificial, estreita, falsa, longe da Natureza e dis-
tante do povo; parecia-lhes sufocar o gênio com as regras e a nobreza petrificada e seca 
da linguagem. (AUERBACH, 1985, p. 228)

Após ler o fragmento acima o grupo da literatura deve apresentar à turma a 
reflexão sobre a necessidade de regras para que se escreva boa literatura. Discutir se a 
recusa de regras e a liberdade de escrita podem criar obras melhores que aquelas que 
se baseiam no conceito de imitação das obras consagradas, isto é, das obras clássicas.

O professor pode ainda apresentar a música clássica de Bach, seu tom apolí-
neo, solar, alegre, e compará-la à nota intimista, reflexiva e noturna das sonatas de 
Beethoven, representando o Romantismo na música. 

Por fim, na terceira parte da aula, isto é, na parte dedicada à produção, os alu-
nos apresentarão o tema de seu grupo para toda turma e será aberta a discussão a toda 
turma ao final da apresentação.

Considerações finais

Percorrido esse caminho, teremos chegado ao objetivo geral da presente aula 
que é apresentar as características mais marcantes do movimento romântico no século 
XIX em oposição à corrente classicista, como já foi mencionado. As atividades serão 
realizadas utilizando a cooperação, a solidariedade e o aprender a aprender.

Em relação à questão da ecoformação, presente na escola criativa, os alunos 
serão convidados a fazer uma reflexão sobre a natureza retratada em cada um dos 
períodos e maneira pela qual o homem se relaciona com o seu meio. Sendo que o 
classicismo acredita em uma natureza benigna em harmonia com o homem, chamada 
então de locusamoenus. Isto é, um lugar agradável, ameno, que dominou o gosto da 
chamada corrente clássica desde os gregos e latinos, como Homero e Virgílio, até os 
clássicos da renascença, como Ariosto e Tasso.
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 Já a visão romântica da natureza coloca o homem em oposição ao ambiente 
em que se encontra, chamadolocushorrendus.Os alunos devem perceber que toda arte 
trata também de como homens e mulheres encaram o seu meio. A escola deve refletir, 
portanto, com seus alunos a relação com o ambiente

Enfim, discorreu-se sobre transdisciplinaridade e pluralismo cultural, contudo, 
deve-se lembrar dos valores que delinearão a vivência em sala de aula. Até o presen-
te momento a sociedade tem escolhido a competitividade, preterindo a cooperação. 
Soler (2002) explica a diferença entre a educação cooperativa e aquela baseada na 
competição. A cooperação, segundo o autor, é um processo de interação social cujos 
objetivos, responsabilidade e ações são compartilhadas por todos os participantes do 
grupo e os benefícios são distribuídos igualmente entre estes. Já na competição os 
objetivos são mutuamente excludentes, os benefícios se concentram na figura dos 
vencedores. A cooperação é, então, a forma de interação mais indicada para motivar o 
conjunto como um todo.Devido a essa visão, valores como a cooperação e a solidarie-
dade ganham destaque nas práticas pedagógicas da educação básica.
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espAnhoL em Ambiente VirtuAL De AprenDizAgem

iriS oliveira de Carvalho

introdução

A partir de 2006, a Universidade Federal de Goiás (UFG) inicia a oferta de 
cursos de Graduação e Especialização à distância e o Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação (Cepae), inicia a produção de materiais para o Curso de Espe-
cialização em Metodologia do Ensino Fundamental que é ofertado nessa modalidade. 
Como professora do Cepae e participante dessa proposta, recebi treinamento e minis-
trei cursos de formação para tutores de polo e orientadores acadêmicos em ambiente 
moodle. 

O moodle é um software livre que pode ser instalado em diversos ambientes 
(Linux, Windows, Mac OS, Unix) e que gerencia salas de aula virtuais e seus aplicati-
vos ou recursos. Desde então, produzi material específico para utilização no ambiente 
e durante os cursos de treinamento percebi como o moodle é um ambiente profícuo 
para a aprendizagem. 

No Cepae, sou professora de Língua Espanhola, atuo com alunos do Ensino 
Fundamental e Médio e me interessei em usar o moodle com alunos da Educação 
Básica. Atualmente, desenvolvo um projeto de pesquisa em produção e adaptação 
de materiais para Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A justificativa para a 
pesquisa está na possibilidade de ampliação dos espaços de ensino-aprendizagem de 
Espanhol distintos da sala de aula e que sejam, na visão dos alunos, um ambiente 
prazeroso para a prática do idioma. 

Em 2013, realizei um estudo piloto em uma disciplina eletiva, “Espanhol em 
Ambiente Virtual de Aprendizagem”, ministrada no Núcleo Livre da Matriz Curricu-
lar do Cepae, no período vespertino. Nessa disciplina, a turma composta por alunos do 
Ensino Médio realizaram atividades no moodle e intergiram com os colegas utilizando 
a Língua Espanhola. 

As atividades foram pensadas levando em consideração as preferências elenca-
das pelos próprios participantes. O objetivo principal era determinar o grau de interes-
se dos alunos em utilizar o ambiente. Especificamente, se os temas escolhidos por eles 
manteriam o grau de motivação do início ao fim do curso e também, se as ferramentas 
do moodle seriam eficazes para promover o uso da língua estrangeira no ambiente. 

Foram utilizados como instrumentos de pesquisa: 3 questionários (inicial, pre-
ferências sobre temas e final), o Ambiente Virtual de Aprendizagem e a observação 
das aulas. Esta investigação se caracteriza também, como uma pesquisa participante, 
qualitativa e um estudo de caso. 

Assim, o texto apresenta algumas considerações sobre o ensino de línguas me-
diado por computador, uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem e um breve relato 
de experiência do estudo piloto.
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o ensino de línguas mediado por computador

Segundo Souza (2004), a comunicação mediada pelo computador vem se 
tornando uma possibilidade pedagógica a mais nos contextos de ensino de línguas. 
Assim, a junção do uso das tecnologias com uma visão sociointeracionista da apren-
dizagem de línguas parece ganhar uma tradução direta em propostas de aprendizagem 
colaborativa. Nesse tipo de aprendizagem a interação se dá à distância via internet ou 
em Ambientes Virtuais de Aprendizagem.

Sabemos que na aprendizagem de línguas, os alunos pertencem a uma “comu-
nidade”, formada por seus companheiros e o professor, e aprendem mediante a inte-
ração com seus membros. Nesse contexto, a aprendizagem não pode ser considerada 
uma realização individual, mas algo que se realiza em colaboração com os demais 
participantes desse processo. De acordo com a teoria de desenvolvimento cogniti-
vo de Vygotsky (2000), todo o processo psicológico de ensino é originalmente um 
processo social compartilhado entre os aprendizes. Por essa razão, essa teoria está 
relacionada a uma perspectiva sociocultural. 

Dessa maneira, é possível inferir que as atividades realizadas em grupos, ou 
em pares, são de suma importância para o desenvolvimento cognitivo, seja qual for 
o alvo do processo de ensino-aprendizagem. Para Fialho (2005), o uso de novas fer-
ramentas de comunicação, no ensino de línguas estrangeiras, tem afetado o modo de 
ver o processo tradicional. 

Essas ferramentas proporcionam interatividade entre as informações existen-
tes em vários pontos do planeta e dão a oportunidade de construir o conhecimento 
autonomamente, já que o próprio aluno pode buscá-las. No que tange ao papel do 
professor de língua estrangeira, o uso do computador e da Internet podem representar 
uma fonte inesgotável de material didático e de recursos que podem contribuir, signi-
ficativamente, para uma aprendizagem efetiva. 

Fontes (2000) afirma que a aprendizagem que faz uso de recursos do meio 
digital e de tecnologias de informação proporciona mais condições de produção de 
conhecimento, com um novo contexto de construção de saberes e com uma nova 
formação de aprendizes que conhecem e usam indistintamente o teclado e o lápis. 
Sua hipótese é a de que o uso do meio digital como ferramenta cultural instaura novas 
formas de comunicação, de organização de mensagens e de processos cognitivos entre 
seus usuários, implicando um redimensionamento dos processos de ensino-aprendi-
zagem nele ocorrido. 

Em consonância, Fialho (2005) afirma que o uso do computador na sala de 
aula se justifica como uma complementação ou substituição da forma tradicional e se 
refere às potencialidades que o meio digital e o uso do computador oferecem com re-
lação à autonomia, à interação e à motivação do aprendiz. A seguir, apresento algumas 
considerações sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem.
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Ambiente Virtual de Aprendizagem

Sabemos das características interacionais das redes sociais e da função essen-
cial das novas tecnologias em nossas vidas. Segundo Leffa (2006), a principal vanta-
gem do uso do computador seria a sua capacidade de simular uma grande quantidade 
de situações e, para a Educação, simular a sala de aula, já que pode proporcionar a 
interação entre o professor, o aluno e o conteúdo. Para Dias e Leite (2010, p. 92), um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem pode ser definido como “uma sala de aula virtual 
acessada via web”. 

Para Santos (2002, p. 426), um Ambiente Virtual “é um espaço fecundo de sig-
nificação onde seres humanos e objetos técnicos interagem, potencializando, assim, a 
construção de conhecimentos, logo, a aprendizagem”. Assim, podemos perceber que 
embora seja virtual, o AVA traz uma realidade para o processo de aprendizagem, o uso 
da tecnologia como mais uma ferramenta a serviço do professor. 

A aprendizagem mediada por AVA pode permitir, segundo Santos (2002), que 
haja a interação aluno/aluno e aluno/alunos comuns nas atividades em classe, com 
leitura de textos, formação em duplas e pequenos grupos ou falar para a turma, no 
ciberespaço. Esse aluno experimenta a interação alunos/alunos, própria de atividades 
em produção de texto wiki, chat ou fórum de discussões.

A disposição dos alunos em ir para a escola limita-se a encontrar os colegas, 
praticar esportes e conversar sobre assuntos de interesse dos jovens. Essa disposição, 
diminui assim que entram em sala, demonstram apatia durante as atividades escolares 
ou quando devem desempenhar tarefas em casa, (Boruchovitch e Bzuneck, 2002). 

Nesse sentido, a perspectiva de um Ambiente Virtual de Aprendizagem amplia 
a noção de espaço de aprendizagem. Uma vez intrínsecos em um ambiente aprazível, 
os alunos produzirão conhecimento, auxiliarão uns aos outros utilizando a língua es-
trangeira como suporte. O diferencial do processo está em não obedecer a horários 
pré-estabelecidos, mas interagir socialmente, obter informação e compartilhar seu 
universo e vivência de adolescentes. Tudo isso em um local, totalmente desperso-
nalizado, do obrigatório que a escola impõe a eles e revestido pelo poder da sedução 
da ideia de autocontrole das atividades. Podemos afirmar que o moodle, por ser uma 
mediação tecnológica e educacional livre, apresenta-se como propício para o processo 
escolar, porque esse ambiente tem grande potencial para desenvolver ações considera-
das, por nós, fundamentais para a educação na perspectiva colaborativa. 

Alguns dos recursos possíveis de serem utilizados no moodle, segundo Dias e 
Leite (2010), são: criar uma página de texto, acessar links com arquivos ou sites, vi-
sualizar subdiretórios ou pastas, criar fóruns, criar chats, enviar tarefas, criar um wiki 
(documentos criados e editados por várias pessoas), criar glossários. É possível ainda, 
obter informações de quantas vezes e por quanto tempo um usuário se conectou no 
ambiente, ou seja, como nas aulas presenciais, o professor pode realizar a “chamada” 
no final do dia, fazendo suas anotações de quem esteve presente em sua sala de aula 
virtual. 

No próximo item, apresentamos as primeiras impressões a cerca do estudo 
piloto realizado com alunos do Ensino Médio.



Veredas escolares: partilhando experiências criativas de ensino e aprendizagem do CEPAE/UFG 149

usando o ambiente

O ambiente moodle da Universidade Federal de Goiás, inicialmente, era hos-
pedado no Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR). Com a expansão dos 
polos e aumento da quantidade de cursos oferecidos pela Universidade, as Unidades 
Acadêmicas passaram a gerir seus ambientes e dessa forma, houve o aumento das 
possibilidades de integração do ensino presencial e à distância. 

Como mencionado anteriormente, a ideia de utilizar o moodle na educação 
básica surgiu como forma de aumentar os espaços de ensino-aprendizagem, antes 
restritos a sala de aula, sala de vídeo e laboratório de internet. E também, para trans-
formar a motivação pelo uso do computador como uma ferramenta para desenvolver 
ensino-aprendizagem em ambientes virtuais. O estudo piloto foi realizado com um 
grupo de dez alunos do Ensino Médio, que utilizou o ambiente moodle por 5 meses. 

Inicialmente, os alunos receberam instrumentalização com a professora de In-
formática da escola e durante 3 encontros fizeram uso das ferramentas e potencialida-
des do ambiente moodle. Foram cadastrados com login, senha e, a primeira atividade, 
foi de elaboração de seu perfil. Nesse perfil, os alunos falaram um pouco de si, de suas 
preferências e podiam acrescentar fotos. Dessa forma, eles perceberam a aproximação 
das características de uso do moodle com os ambientes sociais da web. 

Com o primeiro instrumento, o questionário inicial, foi possível traçar o perfil 
dos participantes, saber se já haviam trabalhado no moodle, conhecer seus hábitos na 
web e em redes sociais e o tempo de uso do computador. Também foi possível conhe-
cer as preferências musicais, literárias e o centro de interesse em pesquisas na internet. 
Esses dados preliminares demonstraram que todos os alunos utilizam a internet em casa 
(em média 3 horas por dia) e possuem login e senha em alguma rede social. A maior par-
te dos alunos, entra nas redes sociais no momento em que se conecta à internet, compar-
tilha fotos, interage com amigos e faz download, preferencialmente, de jogos e músicas. 

Os dados também evidenciaram que, nenhum aluno realizou curso via internet, 
e todos se consideram aptos ao manuseio do computador. A maioria lê notícias e busca 
informações na internet, tem facebook ou myspace e frequenta blogs e websites de ami-
gos e parentes. Apenas um aluno informou não ter e-mail. Os dados confirmam a nossa 
hipótese de que a maioria dos participantes tem acesso e faz uso das redes sociais. 
Reforçaram também, que será possível desenvolver no ambiente virtual o que afirmam 
os teóricos, quando ressaltam que a aprendizagem ocorre por meio do conhecimento 
compartilhado, Souza (2004); Vygotsky (2000); Fialho (2005); Santos (2002). 

O material disponibilizado no AVA foi elaborado ou adaptado, a partir do cen-
tro de interesse dos alunos, dos temas escolhidos e do tipo de atividades mencionadas 
no segundo instrumento, o questionário de preferências. O ambiente teve manutenção 
e atualização semanal e os temas trabalhados foram os mais elencados pelos partici-
pantes como: música, jogos eletrônicos, saúde e alimentação, cultura e arte, histórias 
sobrenaturais, tatuagens, escolha profissional, entre outros. 

Para cada um dos temas foram elaboradas ou adaptadas da internet, três ou 
mais atividades a serem desenvolvida no moodle. Durante os 5 meses percebi que 
os alunos quase não se ausentavam das aulas e quando o faziam podiam realizar as 
atividades em casa e postar as tarefas avaliativas no ambiente. E todos, faziam as ta-
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refas, sem exceção. Também, percebi durante as aulas, o interesse em ler os textos e 
realizar as atividades a cada novo tema. Quando as atividades envolviam vídeos eles 
acessavam 2 ou 3 vezes para vê-los novamente. Os perfis eram sempre atualizados 
semanalmente e pelo relatório do ambiente os alunos realizavam login também em 
casa, principalmente, à noite. 

O último instrumento de coleta de dados foi o questionário avaliativo, utiliza-
do para colher as impressões dos alunos sobre a experiência e o uso do AVA. A partir 
desse instrumento foi possível perceber que os alunos acharam de suma importância 
realizar o treinamento antes de acessar o ambiente, pois como não o conheciam, 
possivelmente, não conseguiriam utilizar as ferramentas. Das atividades realizadas 
no moodle, as mais elencadas foram a galeria de imagens, o glossário e também o 
fato de socializar suas opiniões no fórum e escrever textos com o auxílio dos colegas 
(wiki). 

Sobre a abordagem das temáticas, todos elogiaram as atividades e sentiram que 
os textos realmente trouxeram muita informação relevante, para conteúdos considera-
dos de interesse para esse grupo. Dentre as contribuições que a disciplina proporcio-
nou estão: utilizar a web para a realização das tarefas, desenvolver e praticar a Língua 
Espanhola, ler os temas que foram escolhidos por eles e postar sua opinião. Sobre o 
uso do ambiente, todos expressaram satisfação em realizar a disciplina no moodle e 
alguns comentaram que foi uma experiência diferente da vivenciada no núcleo básico, 
ou seja, nas aulas do período matutino em que o aluno está quase todo o tempo em sala 
de aula, participando oralmente e fazendo anotações do conteúdo. 

Para a atividade final da disciplina, os alunos tinham que preparar uma apre-
sentação oral sobre uma das temáticas estudadas. Todos escolheram seus temas e fi-
zeram a apresentação em Power Point. Apresentaram, inicialmente, para o próprio 
grupo e, posteriormente, para alunos de outras turmas, durante o evento que encerrou 
o ano letivo de 2013 na escola, denominado “Circula”. 

Nesse evento, os estudantes socializam práticas desenvolvidas no decorrer do 
ano. Durante as apresentações, os alunos explicaram as temáticas e apresentaram as 
informações mais relevantes para os ouvintes. Também, elogiaram a disciplina e fa-
laram sobre a utilização do ambiente moodle. Os estudantes de outras turmas fizeram 
perguntas sobre as temáticas e sobre o AVA, os participantes explicaram que estavam 
sendo investigados e que uma das etapas da pesquisa foi a escolha dos temas a serem 
trabalhados. Os ouvintes mencionaram a sua aprovação em poder trabalhar com te-
máticas escolhidas por eles e deixaram claro que gostariam muito de poder participar 
também. 

Apresentamos, no próximo item, algumas considerações finais sobre o estudo. 

Considerações finais

Para finalizar essa breve apresentação dos resultados preliminares da investi-
gação sobre o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, gostaria de salientar que 
não se considera a substituição da sala de aula pelo computador, mas a ampliação dos 
espaços de ensino-aprendizagem de línguas. O ensino de línguas, nas escolas púbicas, 
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carece de aumento de horas aula e de condições de trabalho para tornar-se efetivo. 
Sabe-se que para muitos estudantes, essa será a única oportunidade de contato com a 
língua estrangeira, e assim, aumentar o tempo de exposição à língua disponibilizando 
novos espaços, distintos da sala de aula.

Após o estudo piloto, percebi que o ambiente moodle, se bem utilizado, com 
atividades de interesse e relevância para os alunos, poderá transformar-se em mais 
um momento de produção e socialização de conhecimento em língua estrangeira. Na 
disciplina, “Espanhol em Ambiente Virtual de Aprendizagem”, os alunos utilizaram 
a língua em seus posts e na realização das atividades, alimentaram o glossário com 
palavras novas e realizaram pesquisas e leituras em Língua Espanhola.

Assim, espero que os resultados apresentados possam contribuir para a melho-
ria do ensino para jovens e adolescentes, no que concerne à socialização de conheci-
mento e interação em língua estrangeira, mais especificamente, o Espanhol.

A proposta apresentada poderá, futuramente, ser implantada em outras séries 
da Educação Básica e para o uso em outras línguas. E, por conseguinte, proporcionará 
a investigação de muitos outros aspectos da relação entre o aluno e a produção do 
conhecimento. 

Outras pesquisas poderão ser realizadas em Espanhol e em outros idiomas uti-
lizados no ambiente, como: o uso de estratégias de comunicação, as crenças dos alu-
nos sobre o próprio aprendizado, as diferenças comportamentais em interação virtual 
e interação presencial, o desenvolvimento de autonomia, dentre outros.

Finalmente, destaco as referências utilizadas para este relato e, na sequência, 
duas possibilidades de atividades (Anexos 1 e 2) para o ambiente moodle.
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Anexo 1: Atividade com Música

biografía

Juan esteban Aristizabal Vásquez, conocido como Juanes, nació en Me-
dellín, Colombia, el 9 de agosto de 1972, Juanes fue atrapado en las redes de la músi-
ca desde temprana edad, influenciado por sonidos encontrados, desde la música arra-
balera y los tangos de Carlos Gardel, hasta Soda Stereo, pasando por Led Zeppelin, 
Silvio Rodríguez y Jimi Hendrix. Durante 8 años fue cantante, guitarrista y principal 
compositor del grupo Ekhymosis (1987-1999) con el que produjo cinco álbumes.

Sus composiciones reflejan estrictamente vivencias personales y su temática 
va desde el amor hasta el humor y el doble sentido, donde se destaca además el men-
saje de alto contenido social y de paz que inquieta al cantautor Juanes y que se opone 
a la violencia generada por la continua lucha en su natal Colombia, así como por 
todos los conflictos que marcan la faz de la tierra, y destaca el amor de la familia y el 
respeto por la humanidad como el camino que nos llevará más allá en la vida. Millo-
nes de seguidores de este cantante han adoptado sus composiciones como verdade-
ros himnos dedicados al orgullo latino, la esperanza por la paz, y la fuerza del amor. 
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1) escucha la música y ordena las estrofas. Actualiza el “glossário” con las pa-
labras que no conoces:

mala gente (Juanes)
(  ) Tú me pides que seamos sólo amigos, amigos (  ) Ahora cuando más te necesito
(  ) Ahora cuando yo ya no te olvido (  ) ¡Qué malo que dices eso!... pero ¡qué bueno 

que se acabó!
(  ) Tú me dices que este amor se fue al olvido, ahora (  ) Y a mí no me interesa ser tu amigo
(  ) Tú me pides que te deje ahora, ahora (  ) Tú me dices que este amor ha sido en vano

Coro:
Mala gente
Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas
(mala gente)
Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas
(mala gente)
Porque tú eres una mentirosa y una...
Mala gente
¡Y en el infierno enterita enterita te vas a quemar!

Traicionera, mentirosa, mala gente

(  ) De tu mala calaña y tanto mal que me hiciste tú 
(ajá)

(  ) Y ahora es a mí es a quien no le importa

(  ) Y amigos para qué si no hay cariño (  ) Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño,
(  ) Tú me pides que regrese ahora, ahora (  ) Tú me pides que seamos más que amigos, amigos

Coro:
Mala gente
Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas
(mala gente)
Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas
(mala gente)
Porque tú eres una mentirosa y una...
Mala gente
¡Y en el infierno enterita enterita te vas a quemar!

Mala gente
Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas
(mala gente)
Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas
(mala gente)
Porque tú eres una mentirosa y una...
Mala gente
¡Y en el infierno enterita enterita te vas a quemar!

Mala gente
El día en que tú naciste cariño...
Mala gente
ése día nacieron todas mis penas.
Mala gente...

¡Y en el infierno enterita enterita te vas a quemar!
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Anexo 2: Atividade sobre Profissões

Cómo escoger una Carrera Correcta

Elegir una carrera es como estar enamorado, te vuelves loco tratando de averiguar 
cuál es la carrera adecuada para ti hasta que finalmente encuentras la correcta.
En todas partes se puede notar a personas que luchan con la misma y vieja pregunta:  
¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? 

Si estás en la adolescencia o preparándote para la universidad, esta pregunta puede 
estar rondando tu cabeza.
 
Si no sabes quién eres, ¿cómo puedes saber lo que quieres hacer con el resto de tu 
vida? El mayor error que la gente comete es que van a lo que ellos piensan que les 
gustaría hacer o por la carrera mejor pagada en esos momentos. Estas elecciones con-
ducen totalmente a la infelicidad y la mediocridad, seguramente conoces a personas 
que hicieron estas elecciones y ahora están preguntándose qué fue lo que hicieron mal.
 
Entonces:
¿Cómo escoger una carrera correcta? 
 
Podría ayudarte primero se descubres lo que significa una carrera para ti. ¿Es una 
carrera la base para tu vida? ¿Te ves trabajando largas horas y noches sin dormir? o 
¿Eres el tipo de persona que quiere entrar, hacer el trabajo, y luego dejarlo todo atrás?
 
Hay dos cosas que debes considerar al momento de elegir una carrera:
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¿Te ves feliz en el futuro, con la carrera que estás considerando? 

En primer lugar, necesitas decidir si la carrera que estas considerando es algo que te 
gusta hacer. Tienes que ver si es algo que te ves haciendo por el resto de tu vida. Si 
no es así, entonces necesitas seguir buscando. Aunque las preferencias de la gente 
cambian mucho a lo largo de su vida, un examen cuidadoso de este punto es crucial. 
Sin ella, todo lo demás a su alrededor es un error.

¿La carrera apoya tu estilo de vida ideal?

La segunda cosa que hay que considerar es si la carrera que consideras buena para ti 
va a apoyar a tu estilo de vida ideal. No necesariamente la vida que llevas ahora, pero 
si tu estilo de vida ideal. La que siempre te imaginas viviendo. Una cosa es ser capaz 
de poner comida en la mesa. Y otra cosa es ser capaz de hacer lo que quieras, cuando 
quieras.

Necesitas encontrar un sano equilibrio entre realizar algo que te gusta hacer y hacer 
algo que va a apoyar a tu estilo de vida. Por ejemplo, si quisieras ser un artista, sería 
tonto ir a la universidad sólo para obtener un grado de arte. ¿Por qué? Debido a que 
no es necesario un título de arte para ser un artista de éxito. Ya que la mejor manera 
de desarrollar ese talento es a través de talleres. Lo mismo se aplica a la escritura y 
la música. Esas no son las habilidades que se aprenden en la universidad, así que el 
ir a la universidad para obtener un título en esas cosas es sólo una pérdida de tiempo 
y dinero.

Sin embargo, es bueno saber que no estamos limitados en nuestras vidas por una sola 
carrera. La verdad es que puedes tener un montón de diferentes intereses. Por ejemplo, 
veamos este caso donde una persona llamada Pablo no sabe que estudiar.

Las cosas que a Pablo le gustaría hacer es: escribir, leer, jugar fútbol, cazar, pescar, ju-
gar con los niños, y la psicología. ¿Has visto algunas opciones de carrera? Claramente 
se ve un montón, pero hay tres cosas que realmente se destacan: escribir, jugar con los 
niños, y la psicología.

El primer amor de Pablo es la escritura. Ha estado escribiendo desde que podía coger 
un lápiz, y su mayor sueño es algún día ser un escritor famoso. Sin embargo, sería 
tonto de su parte ir a la universidad para obtener un título en la escritura. No hay nada 
malo en tomar algunos cursos en la universidad sobre la escritura, pero toda una carre-
ra con un título de escritura no deja un montón de opciones. Por lo tanto, Pablo puede 
optar por desarrollar ese talento por cuenta propia y seguir trabajando para alcanzar 
ese objetivo.

Mientras tanto, hay dos opciones de carrera que también se ajustan a sus intereses, 
como la Educación y Psicología. Podría elegir cualquiera de ellos, o podría combinar 
los dos y convertirse en un psicólogo infantil. Un título de licenciatura en Psicología 
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Infantil le va a abrir puertas mucho más que un título en la escritura. Y podría ser muy 
feliz con una carrera en psicología infantil, a pesar de que no es su principal pasión.

¿Se nota lo que se trata de decir con este caso? Tu objetivo es inspeccionar tantas op-
ciones como sea posible, sin dejar de mantener y desarrollar tus pasiones. Si puedes 
hacer esto, entonces la decisión será mucho más fácil ti.
Ahora es el momento de elegir una dirección. Hazlo con prudencia y con pasión.

Fuente:<http://que-carreraestudiar.blogspot.com.br/2013/02/como-escoger-una-carrera-correcta.html

Actividades
1) ¿Ya sabe qué carreras quieres seguir?¿Estás seguro(a)?Coloca tu comentario en el 

ambiente
2) Ahora elabora algunas preguntas que te gustaría hacer a alguien que trabaja en la 

carrera que elegiste y socializa en el forum. Coloca en la galería algunas fotos de 
este oficio.

3) Ve el video de una entrevista de empleo y socializa tus impresiones con los com-
pañeros. Enseguida elabora con tu grupo algunos consejos para ayudar al propo-
nente, utiliza el wiki.
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A CuLináriA nAs AuLAs De espAnhoL: 
motiVAção e CuLturA

roSana beatriz GarraSini SellaneS

introdução

Este trabalho relata uma atividade desenvolvida com os alunos dos terceiros 
anos do Ensino Médio (EM), de uma escola pública federal, na cidade de Goiânia-
-GO, onde atuo como professora de Língua Estrangeira (LE), Espanhol, desde 2009.

Os alunos nesta escola iniciam seu contato com a língua espanhola no sexto 
ano do Ensino Fundamental (EF). Após estudar os conteúdos básicos da língua (lexi-
cais, gramaticais e culturais) e desenvolver as habilidades comunicativas de compre-
ensão oral e leitora e de expressão escrita e oral, os alunos chegam ao último ano do 
EM tendo completado 7 anos de estudos, com um total de 400h aula, sendo 40h anuais 
em cada série do EF e 80h anuais em cada série do EM. 

Embora, a quantidade total de anos de estudo seja considerável, o número de 
horas dedicado ao Espanhol é muito pequeno. Por esse motivo, especificamente nos 
terceiros anos do EM, dedica-se uma parte para revisar conteúdos que já foram traba-
lhados em anos anteriores, a fim de esclarecer dúvidas, ampliar e fortalecer o conhe-
cimento da língua espanhola. 

Dessa forma, solicita-se aos alunos que exponham seus objetivos pessoais, 
educacionais, profissionais e suas preferências sobre temas que gostariam de trabalhar 
ou rever durante as aulas de Espanhol. Normalmente, esse levantamento é realizado 
nos primeiros dias de aula e, os temas relacionados à culinária hispano-americana ou 
aos alimentos em geral, sempre são recorrentes. 

Assim, o programa curricular da disciplina de Espanhol dos terceiros anos do 
EM, foi acrescido de aulas específicas para rever o vocabulário de alimentos, bebidas, 
utensílios, conteúdos gramaticais e, principalmente, para aprofundar o estudo sobre 
aspectos culturais que envolvem o tema. 

Durante as aulas são retomadas receitas típicas de países hispano-americanos e 
do Brasil, observando as variações ou adaptações que estas sofreram, abordam-se os 
aspectos relacionados à saúde, à boa alimentação e à cultura, além de algumas expres-
sões idiomáticas que têm o nome de alimentos em sua estrutura. 

Por último, realiza-se uma aula prática para que os alunos tenham a oportuni-
dade de vivenciar e demonstrar suas habilidades na cozinha e solidificar seus conheci-
mentos na língua. No desenvolvimento dessas aulas são utilizados diferentes recursos 
como figuras, textos, livros de culinária e vídeos. 

Por considerar a atividade motivadora e significativa, já que aborda um tema 
de interesse e aspectos da vida cotidiana dos alunos é que se pretende compartilhar 
essa experiência com profissionais da área, pois se acredita que possa ser desenvolvida 
durante as aulas de outras Línguas Estrangeiras e em outros contextos educacionais.
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A seguir, apresentam-se os pressupostos teóricos que sustentam este trabalho 
e as etapas de desenvolvimento da atividade, a fim de facilitar o entendimento da 
proposta.

pressupostos teóricos 

A motivação é um dos fatores responsáveis pela aprendizagem do aluno e en-
volve aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Segundo Fernandéz (2000), em ambien-
tes formais de ensino, esse fator merece atenção, uma vez que um aluno desmotivado 
perde o interesse e não produz.

Da mesma forma, a ausência do componente cultural ou de uma abordagem 
mais profunda da cultura da língua que se quer ensinar são uma das causas que desmo-
tivam os alunos em contextos formais de ensino de línguas (Lorenzo, 2005). 

A cultura pode ser abordada como amostra de uma civilização, apresentando 
sua literatura, arte, música, arquitetura, história, folclore, gastronomia, etc. Poderá tam-
bém ser a cultura proveniente das relações de convívio social como costumes, rituais e 
comportamentos de determinados grupos, o importante é que esteja presente nas aulas, 
pois facilitará a comunicação em diferentes contextos linguísticos. Por meio da cultura 
é possível explicar o comportamento humano e sua natureza (Baptista, 2010). 

De acordo com Miquel (1999), a cultura é opaca para os seus membros e ne-
nhum indivíduo a representa em sua totalidade. Da mesma forma que os membros de 
uma comunidade reconhecem o que é próprio do seu universo cultural, os estrangeiros 
detectam os elementos mais distantes, alheios e estereotipados. Assim, o contato com 
a diversidade cultural permite refletir, perceber e compreender melhor as diferenças 
que permeiam a realidade dos diferentes povos e a sua própria realidade, de modo a 
diminuir estereótipos e preconceitos. 

Por esse motivo, os professores de LE precisam ir além do seu próprio conhe-
cimento e investigar, pois possuem uma visão parcial da sua própria cultura e da que 
vão ensinar. Para Miquel (1999), a cultura deve ser abordada em seu uso, a partir de 
fatos e situações concretas que possam ser analisadas e, assim, adquiram significado. 
Tais concepções estão em consonância com os postulados de uma abordagem comu-
nicativa da língua (Richards e Rodgers, 2001).

Nauta (1992) acredita que cultura é um conceito flexível, um processo em con-
tínuo movimento que se expressa de várias maneiras, entre elas, por meio da língua e 
que ao mesmo tempo é influenciado por ela. Portanto, língua e cultura possuem uma 
relação estreita, uma está imbricada na outra, já que é preciso a língua para falar da 
cultura e da cultura pra formar a língua. 

Esse trabalho se desenvolve dentro de uma perspectiva intercultural, em que o 
importante é possibilitar o contato, a interação e o diálogo positivo entre as culturas, 
ou seja, facilitar e respeitar as relações interétnicas, interlinguísticas e inter-religiosas 
que coexistem em um mesmo ambiente, neste caso, o escolar. 

Uma postura intercultural exige a superação de práticas excludentes ou mode-
los de assimilação, supostamente inclusivos, mas que na prática, negam a identidade 
e o direito à diferença. Assim, refere-se Giménez Romero (2003),
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Lo que aquí nos interesa señalar es que un planteamiento intercultural - por ejemplo en 
el marco educativo... requiere ante todo la superación de las formas de exclusión. Puede 
parecer obvio, pero no insistiremos suficiente que la mejor manera de trabajar educativa-
mente por la interculturalidad, al tiempo que un requisito previo, es combatir y superar 
la exclusión. (p. 09)1 

Dessa forma, considerar as necessidades, o conhecimento prévio e os temas 
de interesse dos alunos, utilizar diferentes recursos e materiais em sala de aula que 
foquem as relações de cooperação e abordar aspectos culturais da vida cotidiana com 
ênfase no respeito às diferenças e ao convívio social, são alguns dos fatores que in-
fluenciam, de forma positiva, na motivação para aprender uma LE e na abordagem de 
uma perspectiva intercultural na escola. 

Buscando motivar os alunos e considerando seus interesses, é que se utiliza a 
culinária como tema da atividade desenvolvida nas aulas de Espanhol com os alunos do 
terceiro ano do EM, pois se entende que esta revela aspectos importantes da cultura de 
um povo, uma vez que perpassa pelos hábitos e modos de vida, pelas formas de econo-
mia e os recursos naturais que a subjazem, pelos gostos, combinações e influencias rece-
bida de outros povos na base de sua formação que lhe conferem características próprias.

O contexto e o desenvolvimento da atividade 

A maior parte dos alunos a turma é do estado de Goiás e alguns poucos de outros 
estados. Não há, portanto, uma pluralidade de culturas convivendo no ambiente escolar.

Em anos anteriores, houve a presença de alunos intercambistas da Alemanha, Es-
tados Unidos, Itália, Tailândia e Bélgica, que vieram com o principal objetivo de aprender 
a Língua Portuguesa e permaneceram um mínimo de três meses e máximo de dois anos. 

Nesses casos, a língua de comunicação foi o Inglês. Portanto, no que diz res-
peito ao Espanhol, o contato dos alunos com a língua e sua cultura, salvo casos espe-
ciais de alunos que tiveram a oportunidade de realizar uma viajem internacional, se 
reduz ao convívio formal da sala de aula e à figura do professor. 

A disciplina de Espanhol no EM, objeto deste trabalho, conta com duas aulas 
de 45 minutos por semana. Dessa forma, a atividade sobre culinária e alimentos é 
desenvolvida em seis aulas, ou seja, em três semanas consecutivas. Na sequência, 
apresenta-se o desenvolvimento da atividade em cada semana. 

A primeira semana

O objetivo das aulas é retomar o tema sobre alimentos e incentivar os alunos 
a recordar o vocabulário estudado em anos anteriores. O recurso utilizado são figuras 
de alimentos, bebidas, comidas prontas e utensílios domésticos. Nesse momento, sur-

1 “O que interessa aqui é apontar uma perspectiva intercultural – por exemplo, no âmbito educativo... requer, antes de 
tudo, a superação das formas de exclusão. Pode parecer obvio, mas não insistiremos o suficiente em que a melhor ma-
neira de trabalhar de forma educativa a interculturalidade, além de um pré-requisito, é combater e superar a exclusão”. 
(tradução nossa)
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gem várias lembranças de nomes de comidas típicas espanholas, hispano-americanas 
e seus ingredientes. Alguns alunos relembram viagens e visitas a restaurantes.

Esse também é o momento ideal para falar, ou seja, para a prática da expressão 
oral na língua sobre os gostos e preferências, das relações entre saúde e boa alimen-
tação, dos horários das refeições e de traçar comparativos entre os diferentes países 
hispano-americanos e o Brasil. É importante ressaltar que apesar da aula ser de Espa-
nhol, os alunos tem total liberdade para falar de comidas típicas de outros países e da 
culinária regional.

Por último, se apresentam algumas expressões idiomáticas que são construídas 
com base em nomes de alimentos, como exemplos: 

¡A mí, tu opinión me importa un pepino! (1)
¡Hoy estoy de mala leche! (2)
¡La prueba de Español estaba pan comido! (3) 
¡Durante la presentación oral se puso como un tomate! (4) 
¡Qué seas responsable es igual qué pedirle peras al olmo! (5)
¡Creo que encontré la mitad de mi media naranja! (6)
¡Hablar con mi jefe es como pisar en huevos! (7)

As expressões idiomáticas representam um conteúdo novo para os alunos, pois 
não foram abordados em anos anteriores. Os alunos devem refletir sobre o significado 
das expressões e em que contexto elas são utilizadas. Como exercício, devem criar no-
vas frases em Espanhol e buscar se há expressões correspondentes em Português (LM). 

Nessa etapa, os alunos sentem muita dificuldade. Embora, a maioria, seja ca-
paz de reconhecer o significado literal de boa parte das expressões em Espanhol, mui-
tos alunos desconhecem ou nunca utilizaram as correspondentes na LM. 

O principal motivo é a descontextualização da época. São expressões pouco 
utilizadas na atualidade ou que foram substituídas por outras mais “modernas”, de um 
contexto social de jovens e adolescentes. 

Assim, confecciona-se com os alunos uma lista de novas expressões na LM 
que poderiam ser utilizadas como correspondentes das expressões em Espanhol. No 
entanto, estas novas expressões nem sempre possuem o nome de alimentos. O impor-
tante é promover uma aproximação entre um vocabulário próprio do aluno e o que ele 
acaba de aprender na LE.

Alguns exemplos correspondentes que os alunos utilizam para a expressão (1) 
são: “Não estou nem aí para sua opinião”, “Nem ligo”, “Olha as minhas rugas de 
preocupação”; para expressão (2), “Hoje tô de cara”, “Hoje tô bolado(a)”, “Fulano(a) 
tá azedo(a)”, “Tô grilado”; para a expressão (3) “A prova de Espanhol estava mole”, 
“mamão com açúcar”, “ Melzinho na chupeta”, entre outras.

Já, para as demais expressões apresentadas, os alunos utilizam corresponden-
tes mais próximos ao Espanhol. Um exemplo mencionado para a expressão (4) foi: 
“Ele ficou vermelho como um pimentão”; para a expressão (5) “Ser responsável é 
o mesmo que pedir pérolas aos porcos”; para a expressão (6) “Encontrei minha cara 
metade”, “Conheci a metade da minha laranja”; e para a expressão (7) foi mencio-
nado pelos alunos, embora pouco utilizada “Falar com ele(a) é o mesmo que pisar em 
ovos”.
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A segunda semana

Nessa aula retoma-se o assunto sobre culinária verticalizando em receitas. 
Para isso, o recurso utilizado são livros de receitas (em Espanhol e em Português) 
para que os alunos possam manusear e conhecer diferentes pratos típicos. Como há 
muito vocabulário novo, a medida que os alunos perguntam, cria-se um pequeno 
glossário. 

Além das receitas, se exploram alguns aspectos que dizem respeito ao modo 
de preparo, na qual está implícita a gramática, hábitos e questões culturais como o uso 
do imperativo. Para tal, se fazem perguntas aos alunos como: Sabem como se prepara 
a Paella? (prato típico da Espanha) e os Nachos, os Tacos e o Guacamole? (alimentos 
típicos no México), quais são os ingredientes básicos desses pratos? No Brasil, em 
que receitas se podem encontrar esses ingredientes? Porque a maioria dos pratos na 
Espanha é a base de frutos do mar? E aqui no Brasil, qual é a base da nossa alimenta-
ção? Quais as causas por traz dessas diferenças? Porque o brasileiro come o abacate 
(aguacate) com açúcar e leite e os hispano-americanos preferem com sal?

Na sequência, são utilizados 02 vídeos curtos, de 5 a 8 minutos e facilmente 
encontrados na internet, de receitas típicas de países hispano-americanos. A escolha 
dos vídeos e receitas fica a critério do professor e sua apresentação será de acordo com 
os recursos disponíveis na instituição. 

No primeiro vídeo, os alunos acompanham a receita de uma Arepa (prato tí-
pico da Venezuela) e fazem um exercício escrito que exige a compreensão auditiva 
para responder às perguntas, completar os ingredientes e o modo de preparo. Na figura 
1 é possível entender melhor a atividade de compreensão auditiva realizada sobre o 
vídeo.

¿ConoCes unA reCetA trADiCionAL?

1. Escucha el video que te presentamos y responde a las preguntas:
a) ¿Cómo se llama la comida?
b) ¿Qué formato tiene?
c) ¿Cómo se llama el programa?
d) ¿Cuáles son los ingredientes utilizados en la receta? 
e) ¿Con qué se pueden rellenar?
f) ¿Además de Venezuela, qué países comen este plato típico? 
g) ¿Y qué nombre reciben?
h) ¿Ya has visto esta comida en Brasil? ¿Dónde?
i) ¿Dónde tu vives hay algún plato parecido? ¿Cuál?

2. explica con tus palabras: 
j) ¿Cómo se prepara esta comida? ¿Y cuánto tiempo lleva para asarse?

Figura 1: Exercício para a realização de atividade de compreensão auditiva. Fonte: do autor.
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O vídeo da receita precisa ser claro, ou seja, com boa qualidade sonora e de 
fácil entendimento. Já que não é possível mostrar o vídeo, apresentam-se as Figuras 2 
e 3 com fotos das Arepas, a fim de ilustrar melhor a receita.

Figura 2: Arepas Venezuelanas 
sem recheio.
Fonte: <http://www.
doralnewsonline.com/doralfinal/
wp-content/uploads/2011/07/chef.
jpg

Figura 3: Arepas Venezuelanas 
recheadas.
Fonte: <http://guialocal.com.ni/
arepas-venezolanas-maracay.html

No segundo vídeo, discutem-se aspectos culturais que envolvem a produção da 
receita da Cachapa e a origem do seu ingrediente principal, o milho. Esse será o prato 
realizado pelos alunos na aula prática e será explicado na terceira semana.

A terceira semana

Nessa semana, se desenvolve a aula prática que é realizada no pátio da escola, 
um local amplo e aberto, com toda a turma e geralmente se conta com a presença de 
alguns professores e funcionários da escola que passam pelo local, aguçados pela 
curiosidade e pelo aroma da receita. Assim, são os alunos que explicam o motivo 
daquela reunião.

A comida realizada com os alunos chama-se Cachapa. De origem indígena, a 
Cachapa é uma panqueca a base de milho. A comida é típica da Venezuela, mas pode 
ser encontrada em outros países. Na atualidade, faz parte da culinária de vários paí-
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ses e de algumas regiões do Brasil. Possui diferentes versões da típica Venezuelana, 
adaptando-se aos diferentes paladares. 

Os ingredientes básicos utilizados no Brasil, são o milho verde ralado (em 
Goiânia, corresponde a massa utilizada para fazer a Pamonha), açúcar e sal (para tem-
perar), margarina (para untar a chapa) e recheios a gosto (ex: queijo, presunto, frango, 
calabresa, goiabada, chocolate, coco ralado, etc.). 

A massa de milho deve ser temperada com açúcar e uma pitada de sal, depois 
assada em uma chapa pré-aquecida no formato de uma panqueca (circular) e, final-
mente, recheda e dobrada ficando no formato de pastel. Deve ser servida e consumida 
quente. 

Na sequência, mais uma vez, apresentam-se algumas fotos da Cachapa, com a 
intenção de mostrar a comida aos leitores.

Figura 4: Tradicional Cachapa 
assada na chapa.
Fonte: <http://adefotos.blogspot.
com. br/2013/04/cachapas-con-
queso.html

Figura 5: Cachapa tradicional com 
queijo branco. 
Fonte: <http://mariaangelica33.
blogspot.com.br/2010/06/datos-
importantes.html

Neste trabalho a receita é apresentada de forma simples, porém há alguns se-
gredinhos, como o tempero da massa e o ponto de cozimento, que os alunos aprendem 
durante a aula prática, literalmente colocando “a mão na massa”. Todos devem fazer, 
no mínimo, uma Cachapa.
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Nessa aula, relembra-se o vocabulário dos alimentos e os utensílios utiliza-
dos, a origem do ingrediente principal, o milho, de maneira que os alunos percebam 
que este se encontra presente na mesa de todos os povos hispano-americanos e nas 
diferentes regiões do Brasil, mesmo que em distintos formatos ou receitas, como: a 
Pamonha e o Cural nos estados de Goiás e Minas Gerais, a Polenta nos estados do Sul 
e o milho cozido vendido na maior parte das praias do litoral brasileiro.

Na Venezuela, a Cachapa é facilmente encontrada em locais específicos (as 
Cachaparias) ou mesmo nas ruas. As pessoas a consomem no café da manhã e não 
é incomum encontrar vendedores ambulantes oferecendo o alimento aos usuários do 
transporte público e aos pedestres. 

Assim, são abordados aspectos culturais que envolvem a receita da Cachapa, 
pois o segundo vídeo mostra de forma clara que essa receita é uma comida típica 
regional, simples, de baixo custo e que faz parte do dia-a-dia da população. Portanto, 
demonstra os costumes e as condições de vida daquela sociedade que fazem parte da 
sua cultura. 

outros resultados 

Durante a aula prática, as alunas se revelam mais interessadas e aproveitam o 
momento para levar outros alimentos como bolos e sobremesas feitas por elas, para 
que os colegas apreciem. 

O interessante é perceber que os demais alunos, incentivam e colocam-se 
a disposição para uma possível degustação. Esse fato aumenta a autoestima e for-
talece a ideia de que metodologias que abordam a cultura em situações concretas 
(Miquel, 1999) e utilizam atividades práticas, em especial sobre comidas, são exce-
lentes motivadoras no ensino de Línguas Estrangeiras e tornam os conteúdos mais 
significativos.

Após o desenvolvimento da atividade sobre a culinária hispano-americana, 
pelo menos uma ou duas alunas refazem a receita da Cachapa em casa, com sua 
família e, durante as aulas, expõem as dificuldades que encontraram, na tentativa de 
superar o problema.

 Já, o interesse dos meninos recai sobre as bebidas. Esse é um momento im-
portante para expor informações sobre as mais apreciadas nos diferentes países e ex-
plicar, por exemplo, a influência do clima, o modo como algumas são produzidas, as 
diferenças entre destilados, espumantes, cidras, vinhos, curiosidades e, especialmen-
te, a relação entre bebida e saúde, os perigos e os benefícios. 

Nessa perspectiva, os alunos são incentivados a pesquisar outras informações 
relevantes e receitas de bebidas que não contenham álcool e possam ser degustadas 
durante uma aula prática. A maioria se mostra interessada e é possível perceber uma 
contribuição para a conscientização sobre os riscos das bebidas alcoólicas, em espe-
cial, durante a adolescência. 
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Considerações finais

Este trabalho teve como objetivo relatar uma experiência pedagógica desen-
volvida durante as aulas de Espanhol, com uma turma de alunos do terceiro ano do 
EM, de uma escola pública, em Goiânia-GO. 

Trata-se de uma atividade sobre a culinária hispano-americana que aborda o 
vocabulário referente a alimentos, a bebidas, aos diferentes hábitos alimentares, à 
relação entre saúde e boa alimentação, à utilização de expressões idiomáticas e suas 
correspondentes na Língua Materna, além de aspectos culturais que envolvem o tema. 
Culminando com uma aula em que os alunos desenvolvem de forma prática, uma 
comida típica, a Cachapa.

A atividade se revelou motivadora, incentivou a prática de outras receitas e 
aumentou a autoestima de alguns alunos. Demonstrou ser, em âmbito formal de ensi-
no, uma oportunidade para que estes interajam, agucem sua curiosidade, demonstrem 
suas habilidades pessoais e ampliem seus conhecimentos da língua espanhola em re-
lação aos hábitos e à cultura dos países hispano-americanos. 

A atividade permitiu um diálogo entre as culturas. Os alunos conseguiram 
romper com estereótipos, estabelecer relações de semelhanças e diferenças regionais 
na sua própria cultura e sociais em ambas as culturas. Dessa forma, contribuindo e 
preparando-os para uma consciência e postura intercultural de respeito e tolerância às 
diferenças.
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Desde o final dos anos 1990, com o retorno gradativo da Filosofia ao currículo 
do Ensino Médio, a discussão sobre o lugar e o papel desta disciplina na formação 
dos jovens brasileiros tem sido objeto de debates tanto no meio acadêmico quanto nas 
esferas oficiais que regem e legislam sobre a instituição escolar. Ocorre que o retorno 
da Filosofia, por si próprio já carregado de questões e problemas, coincide com uma 
discussão que a precede: a crise no sentido mesmo da formação e do papel da escola, 
como parte desse processo.Uma crise cujas raízes são encontradas na própria origem 
da escola moderna.

Como criação moderna, a instituição escolar carrega em si as duas significa-
ções imaginárias sociais de modernidade, contraditórias e complementares. De um 
lado, expressa o movimento racional comprometido com ações emancipatórias, com a 
constituição da autonomia e da atitude crítica. De outro, é a expressão de uma raciona-
lidade instrumental comprometida com o cálculo e o “domínio e controle racional” do 
mundo e do outro (Cf. CASTORIADIS, 1992, p. 18-21; VALLE, 1997). Assim, é pos-
sível entender a contradição em que está visceralmente inserida a instituição escolar, 
ora lhe atribuindo a função de preparação “para o trabalho e a cidadania” (LDBEN, 
art. 35, inciso II), ora voltada “mais para o indivíduo, para a compreensão e a solução 
de seus problemas, para o domínio e cultivo dos sentimentos, para a esfera do privado 
em detrimento da esfera pública [...]” (COÊLHO, 2001, p. 54).

Embora não seja papel exclusivo da escola a educação dos jovens, as socie-
dades modernas atribuíram a ela tal função, constituindo um quase monopólio sobre 
os processos de socialização e de aquisição dos conhecimentos estabelecidos pela 
tradição. Contudo, esse “monopólio” nunca aconteceu e a escola precisou ao longo do 
tempo “aceitar” ser mais uma instituição social formadora ao lado de tantas outras. A 
escola moderna jamais poderia ser uma paideia, isto é, ser a responsável por apresen-
tar aos “recém-chegados” todo o legado cultural desta ou daquela sociedade. Situada 
entre discursos e práticas de emancipação e de privatização do indivíduo, sendo uma 
dentre várias instituições que socializam, fica a questão: em que a escola se distingui-
ria, justificando, pois, sua razão de ser? 

Se o sentido da formação escolar vai se constituindo historicamente, há de se 
perguntar, também, de que modo a filosofia, com seus conteúdos e métodos, pode 
ajudar na busca de um sentido para a formação que rompa com as formas atuais de 
privatização, conformismo e isolamento do indivíduo.Afinal, qual o lugar da filosofia 
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na formação escolar dos jovens?Uma pergunta que, certamente, supõe relacioná-la, 
por um lado, com a formação de professores de filosofia que se ocupam com o ensi-
no da disciplina nas instituições escolares de nossa época. Por outro, tratar-se-ia de 
relacioná-la com as ações que deram origem à experiência propriamente dita, objeto 
deste ensaio, por meio do qual compartilhamos a “experiência de formação”, enun-
ciada em nosso título. 

tem ainda algum sentido a experiência escolar em uma sociedade de consumo?

O que marca a importância da instituição escolare a diferencia de outras esfe-
ras de socialização é o fato de ser a escola o lugar por meio do qual os jovens possam 
vir a se inteirardo legado das realizações humanas – saberes, práticas, conhecimentos, 
costumes, princípios, ideias, livros, obras de arte, composições musicais, ferramentas, 
artefatos, enfim, obras às quais um povo atribui grandeza, valor e significado público. 

Um padre, uma rede de televisão, uma organização não governamental educam, mas o 
fazem a partir de interesses específicos e frequentemente privados ou restritos a um grupo 
específico de cidadãos. Os professores e as instituições públicas de ensino educampor 
meio do ensino de grandes tradições públicas – de capacidades como as de ler e escrever, 
de artes como a literatura, das ciências, enfim, pelo ensino de formas de saber e conheci-
mento cujo desenvolvimento se deve justamente ao caráter público tanto de seus resulta-
dos como dos critérios pelos quais os avaliamos e validamos (CARVALHO, 2013, p. 96).

O problema é que, quando essas “tradições públicas” se transformam em mer-
cadoria, quando o próprio passado se torna objeto de consumo voraz de adultos e 
crianças obcecados pela promessa de felicidade imediata, o status objetivo do mundo 
cultural – livros e pinturas, estátuas, edifícios, música – fica ameaçado. Essa ameaça, 
que provém de uma sociedade que não precisa de cultura, mas de diversão, levou Han-
nah Arendt a reconsiderar as experiências políticas, culturais e educacionais que mar-
caram o século XX e é no bojo dessa análise que a pensadora identificou uma “crise” 
na educação, provocada pela perda do sentido de pertencimento a um mundo comum, 
de experiências e significações compartilhadas. “Em toda crise, é destruída uma parte 
do mundo, alguma coisa comum a todos nós” (ARENDT, 1988, p. 227). Com efeito, 
com a transformação das comunidades modernas em sociedades de operários e de 
assalariados, “essas comunidades concentraram-se imediatamente em torno da única 
atividade necessária para manter a vida – o trabalho” (ARENDT, 1991, p. 55-56). 

Em uma “sociedade de massas”, porém, que privilegia as atividades do traba-
lho e do consumo, que se orienta apenas pelo futuro imediato, já não há mais lugar 
para a conservação do que constitui a grandeza do passado e nem tampouco para o 
cuidado com o mundo. Ocorre que, se o sentido da conservação faz parte da essência 
da atividade educacional, sua perdaafeta a nossa própria atitude em relação ao passa-
do. Como assevera Arendt (1988, p. 243-44), é mesmo muito difícil “para o educador 
arcar com esse aspecto da crise moderna, pois é de seu ofício servir como mediador 
entre o velho e o novo, de tal modo que sua própria profissão lhe exige um respeito 
extraordinário pelo passado”. Ao professor cabeadupla tarefa de conhecer o mundo 
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para poder apresentá-lo aos outros, o que exige uma qualificação adequada, como 
também a exigência de assumir a responsabilidade por este mundo, condição para que 
sua autoridade seja preservada. “É como se ele fosse um representante de todos os 
habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança: - Isso é o nosso mundo” 
(ARENDT, 1988, p. 239). Mas, como apresentar o mundo aos recém-chegados (as 
crianças, os jovens), se nos nossos dias, é a atitude de estranhamento e de desrespon-
sabilização que vem pautando a nossa relação com este mundo cuja velocidade das 
transformações o torna irreconhecível? 

É como se os pais dissessem todos os dias: - nesse mundo, mesmo nós não estamos 
muito a salvo em casa; como se movimentar nele, o que saber, quais habilidades dominar, 
tudo isso também são mistérios para nós. Vocês devem tentar entender isso do jeito que 
puderem; em todo caso, vocês não têm o direito de exigir satisfações. Somos inocentes, 
lavamos as nossas mãos por vocês (ARENDT, 1988, p. 241-42).

É como se... os professores dissessem aos seus alunos: faltam-nos os critérios 
para examinar a extensão dos problemas educacionais e porque eles se tornaram tão 
agudos em uma “sociedade de consumidores”. Perdemos as referências, os pontos de 
apoio nos quais acreditávamos poder recorrer na busca de respostas “no que concerne 
aos procedimentos, às escolhas e, sobretudo, ao significado público que atribuímos 
ao processo educacional (o que ensinar? como? em nome de que educar?)” (CAR-
VALHO, 2013, p. 5). Ora, se nos apropriamos das interrogações de José Sérgio Car-
valhoé para chegar à questão que, de fato, nos interessa aqui, qual seja, o sentido da 
experiência escolar. Tem ainda algum sentido essa experiência? Mas, como é possível 
falar de experiência formativa e se ainda há algum lugar para ela, se “o valor de todo o 
nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?” (BENJAMIN, 
1985, p. 115; a interrogação é nossa). No contexto retratado por Walter Benjamin, 
tratava-se das experiências de uma geração que, entre 1914 e 198, conviveu com os 
horrores da guerra. Em nosso contexto, porém, tratar-se-ia de invocar Benjamin, mais 
uma vez, para lembrar que, 

a pobreza de experiência nos impele a partir para a frente, a começar de novo, a conten-
tar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita nem para a es-
querda. Entre os grandes criadores sempre existiram homens implacáveis que operaram 
a partir de uma tábula rasa. Queriam uma prancheta: foram construtores (BENJAMIN, 
1985, p. 115-16). 

Se há e, com efeito, há um empobrecimento da experiência, se somos insis-
tentemente expostos aos dispositivos que tentam nos expropriar dela, se somos blo-
queados e inibidos de fazer experiências, ainda assim, somos capazes de fazê-las. 
Ou não nos resta a alternativa da experiência possível de ser feita em relação a nós 
mesmos? Nas palavras de Foucault (2010, p. 295) “uma experiência é alguma coisa 
que fazemos inteiramente sós, mas só podemos fazê-la na medida em que escapará à 
pura subjetividade, em que outros poderão [...] cruzá-la e atravessá-la de novo.” Ao 
colocar para si mesmo a tarefa de reformular a noção de experiência, desprendendo-a 
da noção de experiência tributária das filosofias do sujeito, Foucault nos convida a 
fazer “através de um conteúdo histórico determinado, uma experiência do que somos, 
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do que é não somente o nosso passado, mas também nosso presente [...], de tal forma 
que saíssemos transformados” (FOUCAULT, 2010, p. 292). 

Perguntávamos, no começo, se a filosofia pode contribuir na busca de outro 
sentido para a formação. Talvez, agora, seja possível esboçar uma resposta à luz do 
que Foucault julga ser essencial: “o papel da filosofia é o de diagnosticar” e o filósofo 
“tem a tarefa bem mais árdua e mais fugidia de dizer o que se passa” (FOUCAULT, 
2000, p. 57-8). Caberia, então, a nós, que nos dedicamos ao ensino da filosofia no 
espaço escolar, diagnosticar o presente de nossa cultura. Essa seria, para Foucault, a 
tarefa do filósofo:“um tipo de analista da conjuntura cultural. A cultura sendo enten-
dida aqui no sentido amplo, não apenas produção de obras de arte, mas, igualmente, 
instituições políticas, formas de vida social, proibições e imposições diversas” (FOU-
CAULT, 2000, p. 58). Esse diagnóstico da cultura, visto como característica mobiliza-
dora da filosofia e tarefa filosófica essencial no presente se destina a combater nossas 
familiaridades. Dessa perspectiva, estabelecer uma relação com a instituição escolar 
requer uma atitude que não seja de mera adesão aos seus modos de funcionamento, 
às condições e às práticas que a caracterizam. No lugar de nos fixarmos nesse espaço 
que tem a aparência de uma paisagem conhecida ou reconhecível, preferimos buscar 
brechas para dele escapar, escavando outros espaços, e fomos anacrônicos, demos aos 
estudantes papel e lápis, e eles escreveram e foram criadores. 

entre o exercício da docência e a experiência do pensamento e da escrita

O trabalho em curso, com o qual estamos envolvidos, à frente do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, financiado pela CAPES1, bus-
ca o aprimoramento da formação de professores para a educação básica.2As ações de 
iniciação à docência em filosofia, no âmbito deste programa, tiveram lugar no Cepae/
UFG,no período de abril a dezembro de 20133 e estão em consonância com o princí-
pio segundo o qual a prática da investigação é imanente ao exercício da docência em 
filosofia. Os distintos problemas filosóficos, objeto das aulas ministradas pelos bol-
sistas participantes do programa na primeira etapa4, partiram da seguinte orientação 

1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação do Ministério da Educação (MEC).
2 O PIBID foi criado pela CAPES em 2007 e conta com 195 instituições de ensino superior envolvidas com as atividades do 

programa; 4.160 escolas públicas parceiras e 49.321 bolsistas. Cf. dados do Relatório de Gestão 2009-2011, da Diretoria 
de Educação Básica Presencial – DEB/CAPES. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/
relatorios-e-dados>.O curso de licenciatura em Filosofia da UFG (Regional Goiânia) se integrou ao programa em março 
de 2010. Até dezembro de 2013, acolheu 20 estudantes. Atualmente, 24 bolsistas desenvolvem suas atividades em duas 
escolas: Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - Cepaee Colégio Estadual Professor José Carlos de Almeida. 

3 1ª ação: Oferta aos alunos do Ensino Médio de uma disciplina eletiva, “Filosofia das Luzes: o Iluminismo e seus 
herdeiros”,oferecida pelo professor de Filosofia no Cepae e supervisor do Pibid, Evandson Paiva Ferreira e desenvolvi-
da pelos bolsistas do PIBID Filosofia/UFG, no 1º semestre de 2013. 2ª ação: “I Concurso de Texto Filosófico: A socie-
dade de consumidores e sua promessa de felicidade”. Esta atividade, proposta pela Subárea de Filosofia do Cepaefoi, 
também, desenvolvida pelos bolsistas do PIBID Filosofia/UFG, no 2º semestre de 2013.

4 Temas das aulas: “O que significa sob a ótica da vida – a moral?” – a moral como problema em Nietzsche; Revolução e 
liberdade nas obras de arte dos séculos XVIII e XIX e no pensamento de Hannah Arendt; A leitura de Foucault sobre o 
texto de Kant: O que é o Esclarecimento?”; Indústria cultural e filosofia na escola; Uma leitura filosófica da sociedade di-
gital; A sociedade de consumidores e sua promessa de felicidade; O caráter vulnerável da vida na modernidade biopolítica; 
O sentido da liberdade e da igualdade para Tocqueville; A ideia do belo em Schopenhauer; A importância da educação 
estética em Schiller; A arte de governar e de não ser tão governado em Foucault; Hannah Arendt e a banalidade do mal. 
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metodológica: busca de fundamentação em autores da filosofia para tratar dos temas 
geradores das aulas ministradas pelos bolsistas, combinada com a apropriação de dis-
tintas linguagens: poéticas, pictóricas, fotográficas, fílmicas, musicais e tecnológicas. 
Para aproximar os alunos do pensamento dos autores estudados, os bolsistas foram 
encorajados a produzir, eles mesmos, textos didáticosque foram gestados por meio 
de leituras e estudos seguidos de discussões em reuniões pautadas com o objetivo 
de prepará-los para os encontros de orientação aos alunos inscritos noI Concurso de 
Texto Filosófico, objeto da experiência que se conta aqui. Um estudo prévio orienta-
do culminou com a escrita de textos filosóficos e a defesa pública dos trabalhos foi 
realizada mediante uma banca constituída por professores da Faculdade de Filosofia 
e do Cepae/UFG. 

Cabe aqui assinalar o modo pelo qual o estudo e a preparação dos bolsistas 
foram conduzidos. Ressaltemos a preocupação que sempre nos manteve alertas e que 
diz respeito à maneira pela qual podemos ter acesso ao pensamento dos filósofos.Isto 
porque, o que nos foi legado, de modo geral, não diz respeito à atividade do pensar, 
mas aos seus resultados: os sistemas filosóficos e as doutrinas.Ocorre que, se quiser-
mos saber algo sobre o próprio processo pensante dos autores, seria preciso ler os seus 
escritos indagando quais foram as questões problemáticas e os acontecimentos que os 
antecederam e qual foi a experiência do eu pensante. Foi assim – e nós seguimos esse 
caminho – que Hannah Arendt buscou compreender a experiência que se esconde por 
traz dessa atividade invisível: o pensar. Um empreendimento difícil e problemático-
porque, segundo Arendt (2004, p. 236) “poucos pensadores nos disseram o que os fez 
pensar, e um número ainda menor se deu ao trabalho de descrever e examinar a sua 
experiência de pensar”. 

O interesse de Arendt na própria atividade em detrimento da teoria produzida 
– “temos de investigar experiências e não doutrinas” – nos leva a uma segunda via 
de aproximação ao pensar. Arendt dirige, assim, sua atenção a algumas experiências 
de pensamento exemplares e é a partir delas que busca responder as indagações que 
movem o seu próprio pensamento: o que fez essas pessoas pensarem? Onde, quando 
e como “exerciam” essa atividade? Qual é a relação que seu pensamento estabelece 
com o mundo? Afinal, “o que nos faz pensar?”5. O que importa reter aqui é que, a 
reflexão de Arendt sobre o pensar, é movida pelas mais diversas experiências de pen-
samento. Vejamos o que diz uma estudiosa da obra da autora:

Há os muitos que ‘param para pensar’, isto é, para lembrar e refletir sobre aquilo que 
ocorreu; há também aqueles que escolhem o pensar como modo de vida, se debruçando 
sobre as perguntas últimas – o ser, o sentido da vida, a morte, etc. Na arte o pensamento 
conflui com a fabricação de objetos. Os poetas pensam e fazem pensar por meio da lin-
guagem metafórica, e o narrador, independentemente de ser um escritor de ficção ou um 
historiador, procura compreender [os acontecimentos] ao contar uma história sobre as 
experiências humanas no mundo (ALMEIDA, 2009, p. 130). 

Como se vê, Arendt não abre mão de refletir sobre as experiências. O que a 
impulsiona a buscar o que essas diversas modalidades do pensamento têm em comum 

5 Pergunta que dá titulo ao capítulo 3, do volume 1 – O pensar. Cf. ARENDT, H. A vida do espírito – o 
pensar, o querer, o julgar (1993). 
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é compreender o significado de nossas experiências. O pensar é vivo quando delas se 
alimenta, e morto quando começa a girar em torno de si mesmo. A busca de sentido é o 
que move essa atividade do espírito, que encontra “respostas sempre novas à pergunta 
sobre o que está realmente em questão” (ARENDTapudALMEIDA, 2009, p. 131). 
Assim, a experiência pensante da própria autora é um exemplo para sua concepção 
do pensar – uma atividade que não tem fim e nos instiga a continuar procurando res-
postas para as questões que só podem receber respostas provisórias. Essa busca está 
intrinsecamente ligada à nossa capacidade de assumir a responsabilidade pelo mundo, 
porque o mundo só pode deixar de ser um lugar inóspito e nós só podemos nos sentir 
à vontade como parte desse mundo, se o que acontece nele faz sentido para nós. E isso 
dependerá da nossa capacidade de pô-lo em ordem, continuamente, mesmo sabendo 
que o mundo “está fora dos eixos ou para aí caminha [...]. O problema é simplesmente 
educar de tal modo que um por-em-ordem continue sendo efetivamente possível” 
(ARENDT, 1988, p. 243). 

À luz desses apontamentos, concentremo-nos na experiência da escrita dos es-
tudantes que participaram do concurso, declarando, de saída, a dificuldade de respon-
der a pergunta: quem escreveu textos tão interessantes, tão ricos, tão sábios, tão movi-
mentados? Ora, n’Olivro das perguntas, Pablo Neruda(2008, p. XXI) indaga:“Posso 
perguntar ao meu livrose é verdade que o escrevi?” É a assinatura que diz da autoria 
e não a própria escrita. A escrita, depois de concluída, ainda que apenas momentane-
amente concluída, se torna independente de quem a fez. Um novo corpo. Ao tratar 
de ideias, dúvidas, sabedorias, até mesmo de erros, enganos, mentiras, interpretações 
retoricamente insistindo em ganhar algum grau de significado ou até mesmo de verda-
de, a escrita já não é mais uma parte do autor. Ela mal configura alguns pensamentos 
e já faz nascer outros. Rigidez e flexibilidade imiscuindo-se. Com ela os pensamentos 
ganham vida própria, nem sempre com concretude delimitada, jamais limitada. Até o 
autor posteriormente pode ter dúvidas: “Eu escrevi isso?”. É possível sentir orgulho, 
sentir arrependimento, vontade de mudar toda a escrita. Contudo, o ato já foi feito. As 
palavras já configuraram abstrações. A reescrita é possível. Entretanto, uma vez feita, 
a escrita sai do nosso corpo, concretiza o que estava gritando, sofrendo, festejando, 
acumulando-se lá dentro. No ato de escrever, o autor se mexe mobilizado pelo que 
internamente nele mexia-se. Ainda que posteriormente leitores (quando há leitores) 
possam não ser mexidos, a escrita buliu no autor.

No momento da escrita atestamos para nós mesmos o que sabemos, o que 
ainda não sabemos e o que estamos descortinando. É a escrita que faz aparecer o que 
estávamos por descobrir, por aprender. Enquanto nos faz e se faz, ela se retira de nós. 
Antes de sistematizar o pensamento, ela faz o pensamento; desencadeia movimentos 
do pensamento e no pensamento. Ao escrever nos perguntamos (ainda que silenciosa-
mente, imperceptivelmente): “O que estou escrevendo?”, “O que preciso escrever?”, 
“Como estou escrevendo?”, “Será que conseguirei escrever isso que quero escrever?”. 
Não há satisfação imediata. A escrita é companheira inseparável da inquietude. Ra-
biscamos. Apagamos. O processo de escrita é sempre um laboratório, um ensaio, uma 
circunstância constrangedora de intimidade que exige muita coragem para a exposi-
ção inevitável de uma nudez que não consegue se esconder, revestida de ideias revolu-
tas, entretidas, convencidas, mas já seduzidas. A capacidade de comunicação com o(s) 
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outro(s) entra em suspensão. Mas, nos rebuliços próprios à escrita, a comunicação do 
autor consigo mesmo é fervorosa, por vezes até cruel. Escrever é pensar a respeito 
do que se pensa saber para, finalmente, aprender algo (ainda que algo inacabado). O 
aprendizado não se dá antes da escrita, como se esta fosse meramente demonstração, 
expressão, comunicação, comprovação do que já se pensava. A escrita é a dor neces-
sária ao corpo a fim de dar corpo aos pensamentos do corpo. Escrever é o “pensar dos 
pensamentos” (NIETZSCHE, 2000, p. 134 -af. 188).

A escrita pronta (momentaneamente acabada) é um pensar que, simultanea-
mente nasce e morre, porque esgotou-se de pensar, quis aparecer, mas já quer de-
saparecer e ser outro. Em sua feitura foi a experiência de buscar aprender, pensar, 
compartilhar. As ideias se precipitam, talvez porque, como Nietzsche o compreendeu, 
“elas não conseguem andar sozinhas”(2000, p. 134 – af. 189). A possibilidade de que 
“aprender a pensar” (em todas as áreas do conhecimento) ocorre mesmo através do 
ato de escrever, de enfrentar outros pensamentos. Nas palavras de Nietzsche: “escre-
ver significa pensar melhor; encontrar sempre coisas mais dignas de serem transmi-
tidas e realmente poder transmiti-las [...] escrever bem e ler bem – as duas virtudes 
crescem juntas e decrescem juntas” (NIETZSCHE, 2008, p. 210 - af. 87).

Palavras, frases, parágrafos, fio condutor, dúvidas, suposições, introdução, 
desenvolvimento,conclusões momentâneas, outras conclusões; finalmente: texto. Isso 
se equipara a saberqual numeral corresponde à representação de determinada quan-
tidade, a equação que corresponde à solução de um problema. É possível imaginar 
um matemático que não saiba fazer cálculos, que não entende de números, de fórmu-
las? Do mesmo modo, podemos supor uma escrita sem dar-se conta das dúvidas, das 
confusões e das dificuldades de se organizar as ideias? Sem tentar colocar em frases 
ideias imensas ou muito curtas (sempre demandas), sem escolher palavras, sem ras-
cunhar, escrever e reescrever? A escrita é um movimento difícil, prazeroso, desejado, 
amedrontador, sem ritmo previsto, contudo, exigente de envolvimento nem sempre 
correspondido. Trata-se da desordem dos pensamentos tentando ganhar formas, per-
dendo formas, se refazendo. Apenas aparentemente o corpo está parado; entretanto 
ele está se dando, se expondo, se perdendo. Muitos riscos. “Um bom escritor não tem 
apenas o seu próprio espírito, mas também o espírito de seus amigos” (NIETZSCHE, 
2000, p. 133 -af. 180). A escrita é algo próprio do espírito coletivo.

Aos autores de nada adianta perguntar aos seus textos: “Eu o escrevi?”. Perde-
ram o texto. Ganharam ouvintes, leitores, avaliadores; testemunhas confiáveis, porque 
todas muito imersas no processo de ver o pensamento, a escrita, o repensar, a rees-
crita, os rascunhos, as obras exibindo-se. E os pensamentos ainda não pararam. As 
escritas foram lidas, ouvidas, vistas, pensadas – e foi acontecimento extraordinário! 
São escritas que dizem do que foi pensado, estudado, discutido, repensado... Dizem 
dos estudantes, mas dizem a outros. As escutas podem ter distintos graus de qualida-
des: podem ser silenciosas, desprestigiadoras, atormentadas, atenciosas, contumazes, 
resistentes... Todas as escritas, não obstante, são férteis de ideias provocadas pela 
ebulição do pensar desses escritores, ainda que, tão jovens.
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Considerações finais

Interrogávamos, no início deste texto, de que modo a filosofia pode contri-
buir para a formação dos jovens. Em nosso percurso, partimos da experiência viva, 
na esteira do que propõe Arendt (1988, p. 41), pois o pensamento emerge daí “e a 
eles deve permanecer ligado, já que são os únicos marcos por onde obter orienta-
ção”. A invocação das experiências como base de análise, e a habilidade de reter as 
experiências do tempo histórico em que viveu, fez com que Hannah Arendt se tor-
nasse uma storyteller (uma contadora de estórias) e desenvolvesse um pensamento 
narrativo. O storytellerconvida o ouvinte/leitor/aluno a penetrar nas várias facetas 
de um acontecimento, cabendo a eles próprios a tomada de posição quanto ao julga-
mento que farão. Na perspectiva de Hannah Arendt, o filósofo não é o guardião da 
verdade, antes, a sua tarefa é incitar cada um a buscá-la por conta própria. Assim, 
na figura do professor-filósofocomo storytellere no exercício de sua atividade, há 
umahabilidade fundamental estreitamente ligada ao pensamento, que é a faculdade 
do juízo.6

O storyteller expõe os dilemas e os paradoxos e leva os outros a tomar sua 
própria posição. E os dilemas e paradoxos podem se esclarecer, quando se conta a 
respeito deles uma história. Na estória contada, o storyteller, no lugar de transmitir 
uma tradição, estabelece uma comunicação entre as gerações, pois a capacidade de 
narrar que ele mantém viva possibilita que os homens se reconciliem com as suas 
próprias experiências.Como um storyteller que, no exercício de sua atividade docen-
te, assume o lugar de narrador dos acontecimentos da história da filosofia, os profes-
sores de filosofia podem provocar seus alunos a parir os seus próprios pensamentos. 
Parece-nos que a atitude a se ter é a de resistir à ausência de pensamento. Desde esse 
lugar de ausência, podemos resistir ao empobrecimento da experiência, podemos 
pensar oque fazer.Na perspectiva do storyteller, a escrita narrativa conta como uma 
vida respondeu ao chamado e ao cuidado com o mundo, de modo que re-citar é dar 
um testemunho do experimentado, é resistir, é dar a palavra a cada geração para que 
ela re-conte o passado.

Por meio dessa forma de resistência, aproximamo-nos também de Michel Fou-
cault, um filósofo que busca perspectivar o pensar como uma analítica do presente; o 
pensar precisa se dobrar sobre aquilo que nos inquieta em nosso presente. Assim, com 
a intenção de pensar a nossa contemporaneidade, lançando mão da experiência que 
buscamos aqui compartilhar, os estudantes alcançaram uma compreensão novados 
riscos de se viver em uma sociedade de consumo. Se a busca de sentido é o que move 
a experiência de pensar e escrever, então podemos esperar respostas sempre novas 
ao que está realmente em questão.Tentamos, também, lançar uma luz à discussão da 
crise por que passa a escola, no tempo presente, com a preocupação de habitá-la para 
que essa instituição invente outras maneiras depreparar e orientar os jovens para viver 
neste mundo conflituoso e problemático. 

6 “O juízo é a faculdade que possibilita que nos pronunciemos sobre coisas ou situações particulares. Esta habilidade 
que nos permite decidir que uma coisa está correta, que tal outra não está, ou que determinado objeto é ou não belo é 
o que assegura que podemos nos orientar no mundo em que vivemos” (Cf. MORAES, 1993, p. xii – prefácio à edição 
brasileira da obra A vida do espírito, de Hannah Arendt). 
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Recordemos, por fim, que a palavra grega thaumadzein, que pode ser traduzida 
por admiração,encantamento, espanto, estranhamento, perplexidade diante do que é, 
tal como é, é o começo de toda filosofia. Velha e paradoxal questão, objeto, inclusive, 
de uma intervenção pública de Jacques Derrida em 1990: “sentimo-nos com direito 
de exigir que a investigação ou o questionamento filosóficos não estejam jamais dis-
sociados de seu ensino” (apud KOHAN, 2009, p. 88). 

Um direito que pressupõe delinear melhor nossas responsabilidades de profes-
sores de filosofia diante da paisagem epistemológica e institucional do nosso tempo.
Assim, a favor da força da pergunta e do exercício do pensamento, contra os efeitos 
anestésicos que anulam a nossa capacidade de espanto (thaumadzein), vimos consti-
tuindo o espaço de criação que deu origem à escrita pensante de alunos do Cepae que, 
ao se inscreverem no I Concurso de Texto Filosófico, aceitaram a desafiadora tarefa 
de pensar o tempo presente marcado, no âmbito cultural, por um horizonte saturado 
de marketing e consumismo.
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Jogos peDAgógiCos: é possíVeL AprenDer 
brinCAnDo nAs AuLAs De CiênCiAs e bioLogiA?

andrÉa inêS GoldSChMidt

Maria izabel barnez PiGnata

introdução

As atividades lúdicas são metodologias que vêm sendo utilizadas nas salas de 
aula por facilitarem o processo de ensino-aprendizagem, visando aproximar e apro-
fundar assuntos que fazem parte do cotidiano dos alunos, mas que não são pensados 
na sua integralidade. 

Assim, os jogos didáticos são ferramentas úteis para contribuir com este pro-
cesso, pois se apresentam como alternativas que auxiliam a construção de conheci-
mento pelos alunos, por se apresentar como uma das formas de facilitar o processo 
educativo, tornando-o prazeroso e desafiante. Ao estudar de maneira mais interativa e 
divertida, os alunos tornam-se mais entusiasmados, o que resulta em um aprendizado 
mais eficiente e significativo.

Albuquerque, Miranda e Kneipp (2008) ressaltam que as atividades lúdicas 
propiciam diferentes tipos de conhecimento e habilidades e promovem o desenvolvi-
mento da construção do conhecimento e da capacidade de iniciativa. 

Almeida (2003) salienta que, mais do que mero passatempo, o jogo didático é 
um meio imprescindível de se gerar a aprendizagem.

Neste contexto, compreendemos o uso de jogos didáticos como uma ferramen-
ta apropriada da aprendizagem, na medida em que desenvolve níveis diferentes de 
experiência pessoal e social, uma vez que os alunos sentem-se mais livres para criticar 
e argumentar. Para Santana (2008), o ensino lúdico é uma importante ferramenta para 
a construção e elaboração do conhecimento, pois estimula a inteligência, enriquece a 
linguagem oral e escrita e a interiorização de conhecimentos, além de libertar o aluno 
do imobilismo em direção a uma participação ativa, criativa e crítica no processo de 
aprendizagem (ALMEIDA, 2003).

Entretanto, Lopes (2001) chama atenção para o fato de que, por si só, a ati-
vidade lúdica e os jogos não vão garantir a aquisição de saberes, os quais devem ser 
sistematizados de acordo com os objetivos pedagógicos. 

Pensando nas disciplinas Ciências e Biologia, depara-se geralmente com um 
ensino focado em conteúdos extensos e bastante complexos, onde há a necessidade 
expressiva da memorização de conceitos e termos, muitas vezes encaradas pelos alu-
nos como maçantes e difíceis. 

Segundo Benedetti, Diniz e Nishida (2005) essa abordagem predominante-
mente memorística e estanque dos conteúdos da Biologia ainda persiste, embora ve-
nha sendo combatida já há algumas décadas.
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Neves, Campos e Simões (2008) afirmam que os jogos didáticos constituem-
-se em eficientes recursos para que as aulas alcancem seus objetivos, ressaltando que 
questionar os alunos apenas diante de exposições teóricas não é suficiente para pro-
mover o entendimento satisfatório dos conteúdos de Ciências e Biologia. Franklin, 
Peat e Lewis (2003) afirmam que uma das principais vantagens dos jogos na aborda-
gem educacional é a de que os estudantes são participantes ativos ao invés de obser-
vadores passivos, tomando decisões, resolvendo problemas e reagindo aos resultados 
das suas próprias decisões.

metodologia

As práticas pedagógicas envolvendo a aplicação de jogos foi desenvolvida no 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - Cepae/UFG.

O público alvo das atividades eram alunos da 2ª Fase do Ensino Fundamen-
tal do Cepae/UFG e do 3ª Ano do Ensino Médio e as atividades visavam funcionar 
também como estratégia pedagógica na formação inicial de professores, uma vez que 
foram propostas com estagiários de licenciatura em Biologia do ICB/UFG. Os tra-
balhos foram desenvolvidos em três momentos e podem ser apresentados a partir da 
representação esquematizada na Figura 1.

Figura 1: Esquematização da metodologia utilizada para inserção das práticas lúdicas 
pedagógicas, durante o estágio em licenciatura.
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No primeiro momento, o trabalho se concentrou no planejamento e elabo-
ração de uma oficina pedagógica com a utilização de jogos didáticos de ecologia e 
educação ambiental no ensino de ciências e biologia. Os jogos aplicados no ensino 
médio tiveram como enfoque revisar os conteúdos de biologia que estavam sendo 
trabalhados nas aulas, durante o segundo semestre de 2013. 

Num segundo momento, foi feita a apresentação, aos alunos, dos temas a se-
rem trabalhados nos jogos. Com os alunos de ensino fundamental, esses temas foram 
discutidos por meio de uma palestra, contextualizando os conteúdos referentes aos 
avanços tecnológicos e à ciência, biodiversidade, extinção, recursos hídricos, resíduos 
sólidos, cerrado e o desmatamento. Com os alunos do ensino médio, as discussões 
foram realizadas durante as aulas que foram ministradas no decorrer do semestre.

Num terceiro momento, foram aplicadas as atividades ao ar livre - estaciona-
mento e quadra esportiva coberta do Cepae/UFG. 

Descrição das atividades aplicadas

São descritas, a seguir, três das práticas pedagógicas lúdicas desenvolvidas.

1. Jogo: Ecossistema

Entende-se por ecossistema o conjunto formado pelos componentes bióticos 
(seres vivos) e abióticos (luz, temperatura, umidade, nutrientes, solo, água etc) que in-
teragem entre si no mais perfeito equilíbrio. Se por algum motivo houver interferência 
em qualquer um dos componentes do ecossistema, todos os outros componentes serão 
afetados, acarretando a perda do equilíbrio existente naquele ambiente.

A atividade prática proposta visou a reflexão do aluno sobre o equilíbrio exis-
tente nos ecossistemas e os principais fatores que podem causar o desequilíbrio, asso-
ciando os conteúdos desenvolvidos nas aulas de Ciências e Biologia.

Para a realização da atividade, os alunos foram separados em duas fileiras com 
o mesmo número de alunos, dispostas de frente uma para a outra, com um espaço 
entre elas de cerca de 10 metros. Uma das fileiras representou os fatores abióticos do 
bioma Cerrado, ao passo que a outra fileira representou os animais que faziam parte 
do ecossistema.

Para começar, os alunos foram questionados sobre quais seriam os elementos 
mais importantes do ecossistema. Foram citados, entre outros, abrigo, alimento e 
água. Foram então combinados três gestos: 1.º) simulando um abrigo, os alunos 
deveriam erguer os braços acima da cabeça, posicionando as mãos em forma de 
telhado; 2.º) o alimento foi representado pelas duas mãos colocadas sobre o estôma-
go; 3.º) representando a água, as mãos eram exibidas em forma de concha. As duas 
fileiras eram posicionadas de costas para o centro, conforme mostra o esquema na 
Figura 2. 
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Figura 2: Modelo de uma representação do jogo, contendo a participação de doze alunos, 
sendo seis representado o grupo de elementos integrantes do ecossistema e seis representando 
o grupo de animais que buscaram os elementos integrantes, para sua sobrevivência.

Ao sinal do professor (apito), os alunos das duas fileiras escolhiam um dos 
três gestos e se viravam para o centro novamente. Todos os elementos deveriam estar 
representados. No esquema apresentado como modelo, o jogo simulado conta com a 
participação de 06 (seis) alunos representando os elementos integrantes do ecossis-
tema (água, alimento e abrigo) e 06 (seis) alunos representando os animais que irão 
em busca desses elementos, ao soar o apito. Pode-se observar que todos os elementos 
estão representados, mesmo que sejam escolhidos alguns deles em maior número (re-
presentação), como é o caso, neste simulado, do alimento (no grupo dos alunos que 
representam os elementos integrantes) e da água (no grupo dos animais que busca-
rão os elementos do ecossistema). Esse diferencial é justamente o que torna o jogo 
interessante, pois cada rodada dependerá da competição entre os animais, a fim de 
garantirem sua sobrevivência e consequentemente sua reprodução. Cada aluno que 
estivesse na “fila dos animais” deveria correr para o aluno da “fila do ambiente” que 
estivesse com o mesmo gesto que o seu. É importante lembrar que a “fila do ambien-
te” não poderia se mover e que cada elemento da “fila do ambiente” poderia suportar 
somente um animal de cada vez.
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A cada rodada foram introduzidos desafios ao Cerrado, como queimadas, des-
matamento ou eutrofização de um rio. Qualquer desafio provocava a eliminação de 
algum dos elementos do ambiente. 

Os alunos da “fileira dos animais” não sabiam quais elementos seriam elimi-
nados do ambiente; assim, quando iam procurar água, alimento ou abrigo na “fileira 
do ambiente”, não o encontravam e “morriam”. À medida em que o jogo ia se desen-
volvendo os alunos aprendiam a dinâmica populacional no ecossistema, bem como a 
interferência de fatores de desequilíbrio ambiental sobre os seres vivos em geral, os 
animais e o homem.

2. Jogo: Teia do Cerrado

A partir das interação de seus fatores bióticos e abióticos, podemos dizer que o 
ambiente funciona como uma teia de aranha. Entre um fio e outro existem uma série 
de outros fios que também se tocam e, se um dos fios for tencionado, toda a teia sente 
a pressão. Nesse jogo evidenciam-se as interações essenciais entre todos os elemen-
tos de uma comunidade. Inicialmente, foram listados pelos alunos os elementos que 
compõem o meio ambiente. Cada aluno representava um elemento, identificado por 
um cartão preso a seu peito. O grupo foi disposto em círculo e cada aluno apresentava 
oralmente o elemento que estava representando, sua importância e que relação estabe-
lecia com um outro elemento. 

Como exemplo, são listados a seguir alguns elementos que foram citados pe-
los alunos e utilizados para ilustrar a maneira como estavam dispostos os “alunos-
-elementos representativos”: rios, microorganismos, invertebrados, vertebrados, ar, 
solo, florestas, chuva, construções, clima, rochas, sol, elementos químicos e leis am-
bientais. 

Para melhor visualizar a prática vivenciada com os alunos, esses elementos 
foram esquematizados e são apresentados na Figura 3.

Assim como mostrado no esquema, era passado um cordão ao redor de cada 
“aluno-elemento” conforme era selecionado, de modo que foi se tecendo uma grande 
teia. 

Quando todos estavam ligados pelo barbante, uma dos aplicadores, apresen-
tando o cartão poluição, tencionou o grupo em vários pontos. Cada elemento atingido 
diretamente pela poluição se manifestava e provocaca discussão, mostrando que a 
poluição não atinge apenas um elemento, mas que todos os outros podem ser afetados, 
direta ou indiretamente, trazendo inúmeras consequências ao ecossistema como um 
todo.
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Figura 3. Esquema representativo da aplicação do jogo pedagógico Teia do Cerrado.

3. Jogo: Entendendo as relações predadores-presas

Essa atividade foi realizada com um grupo de 28 alunos no pátio da escola, 
em ambiente com espaço físico suficiente para movimentação de todos, uma vez que 
exige movimentos livres.

A atividade, aplicada como complemento ao conteúdo de biologia sobre di-
nâmica populacional, desenvolvido em sala de aula, mostrando as relaçoes presa-
-predador, tratou de uma representação de uma cadeia alimentar, envolvendo 3 (três) 
componentes: A - plantas (produtores), B - preás (consumidores primários) e C - ja-
guatiricas (consumidores secundários). 

Para identificação dos componentes do grupo, ou seja, quem será planta, preá 
ou jaguatirica, utilizamos fitas de cores diferentes para serem amarradas na cabeça ou 
no pulso de cada um. As fitas tinham três cores, de tal forma que cada cor represen-
tasse um elo da cadeia. É importante que o número de fitas de cada cor seja superior 
ao número de integrantes do jogo. Ao invés de fitas, pode ser utilizado qualquer outro 
tecido colorido, recortado em tiras. Foram utilizados, ainda, um apito e uma tabela 
para acompanhar o desenvolvimento do jogo, conforme o modelo a seguir.
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gerações plantas preás Jaguatiricas
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Os alunos foram divididos em 3 (três) grupos, ficando o grupo das plantas 
ligeiramente maior em número de indivíduos, o segundo grupo mais numeroso foi o 
de preás, e o menos numeroso, o de jaguatiricas. Por exemplo, em um grupo de 30 
pessoas, uma boa maneira de dividi-lo seria em 14 plantas, 10 preás e 6 jaguatiricas.

As plantas ficaram espalhadas pelo pátio, os preás deverão ser dispostos em 
círculo ficando distantes 5 a 6 metros das jaguatiricas, que também estarão dispostas 
em círculo, ou seja, os preás e as jaguatiricas deverão ser dispostos em círculos con-
cêntricos de forma que as jaguatiricas fiquem no círculo interno. O jogo repetiu por 
sete rodadas, de modo a completar a tabela acima.

Para iniciar uma rodada, o professor apitava 1 vez e para terminá-la, 2 vezes.
As “plantas” ficavam espalhadas pelo pátio ou lugar escolhido na escola para 

o jogo e permanecerem nos seus lugares. Quando apanhadas pelos preás, deviam per-
manecer no local onde eram apanhadas até a próxima rodada e depois ir para o grupo 
dos preás.

Cada “preá” devia procurar apanhar uma “planta” e evitar ser capturado por 
uma “jaguatirica”. A única defesa possível dos “preás” era abaixando-se. Abaixando-se, 
estarão escondidos das “jaguatiricas”. Quando apanhados por uma jaguatirica, os preás 
deviam permanecer no local onde foram capturados até o término da rodada. Na rodada 
seguinte, estes preás passavam a ser jaguatiricas.

As jaguatiricas deveriam tentar capturar um preá. Os preás e as jaguatiricas 
que não conseguiam alimento voltavam na rodada seguinte, como plantas. Assim, 
foi discutido com os alunos, que os animais que não conseguiram alimento morriam 
de fome. Seus corpos foram decompostos e deles só restaram os sais minerais que as 
plantas incorporam. Por isso voltavam como plantas.

Os “preás” e as “jaguatiricas” que conseguiram alimento continuavam sendo, 
respectivamente, preá e jaguatirica; ou seja, preás e jaguatiricas que conseguem ali-
mentos são bem sucedidos, pois isso permite que se mantenham saudáveis e se repro-
duzam, garantindo novos indivíduos para a geração seguinte.

As “plantas” que foram capturadas voltam como “preás”. Os “preás” captura-
dos voltam como “jaguatiricas”. 

Desta forma, os alunos entenderam que quando um ser vivo serve de alimento 
para outro, as substâncias que formam seu corpo passam a fazer parte desse outro ser. 
Por isso, as plantas capturadas pelos preás, voltam como preás e estes, quando captu-
rados, voltam como jaguatiricas. 

Essa atividade de dramatização presa-predador foi desenvolvida pelo Progra-
ma Educ@r, da Universidade de São Paulo, e está Disponível em: <http://educar.
sc.usp.br/ciencias/ecologia/ativida.html#ativi2.
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resultados e discussões

Num primeiro momento os alunos estavam eufóricos com a realização da ativi-
dade ao ar livre, encarando-a como uma brincadeira, pois se tratava de uma atividade 
nova, diferente do convencional. Este impacto inicial dos estudantes era esperado, por 
se tratar de uma aula com uma atividade nova, ou seja, uma metodologia diferente da 
tradicionalmente utilizada (com livros didáticos, quadro branco e pincel). Isso causou 
certa novidade e expectativa para os participantes, manifestadas em suas falas: “Oba! 
Iremos ter atividade na rua!”; “Vamos brincar lá fora!” e “ Coisa boa sair desta sala!”

Mas com o passar do tempo, mudaram de postura, passando a participar séria 
e ativamente da atividade, compreendendo-se como sujeitos responsáveis pelos resul-
tados, o que requeria postura e comportamento adequados.

Os participantes apresentaram bastante interesse com situações de grande inte-
ração e entusiasmo, o que expressou um momento de motivação.

Ao final da atividade foram aplicados aos dois grupos rodas de discussão no 
intuito de ouvir os depoimentos dos alunos em relação às práticas pedagógicas desen-
volvidas.

Os depoimentos dos alunos foram favoráveis à aplicabilidade desta prática na 
sala de aula, caracterizando a atividade como diferenciada e motivadora, levando-os 
ao aprendizado de conceitos ecológicos, de forma mais contextualizada, prazerosa e 
acessível. Cabe ressaltar aqui algumas falas dos alunos: “Muito legal participar de um 
joguinho e esclarecer a aula que foi dada noutro dia! ”; “Gostei da aula aqui na rua, 
porque a gente aprende bem mais rápido” e “Agora sim ficou fácil de entender! ”

Igualmente esta percepção foi tida pelas estagiárias participantes das atividades, 
que ficaram impressionadas com a participação de alguns alunos do terceiro ano, que 
achavam que não iriam nem aceitar participar da aplicação dos jogos. Um das licen-
ciandas comentou “...é incrível como os alunos estão participando e gostando. Achei 
que por já serem do ensino médio, não aceitariam o desafio. Tem alunos que não par-
ticipam da aula e aqui são os mais ativos. Não imaginava que ia ser tão maravilhoso”.

As atividades aplicadas e os depoimentos dos alunos envolvidos, nos mostram 
que novos fazeres pedagógicos são necessários para aproximar e aprofundar assuntos 
do cotidiano dos alunos. Cabe aos professores, a partir dessa atividade, proporem 
outras diferentes etapas ou enfoques com o mesmo jogo. Podemos citar que os jogos 
podem ser adaptados para outros conteúdos específicos, como por exemplo o jogo da 
teia do cerrado, pode contemplar uma cadeia metabólica, os componentes e organelas 
celulares, entre outros.

Considerações finais

Foi significativa a participação dos alunos, confirmando que a aplicação de 
jogos desperta o interesse e promove a interação do grupo no desenvolvimento do tra-
balho. Evidenciou-se também a possibilidade de inserção de atividades lúdicas como 
estratégia metodológica no planejamento de aulas de Ciências e Biologia, uma vez 
que apresentam fácil aplicabilidade e requerem poucos recursos financeiros, possibili-
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tando aulas mais atrativas e dinâmicas, combatendo a monotonia de aulas meramente 
expositivas.

As atividades foram estabelecidas mantendo-se o objetivo educativo do jogo, 
com postura adequada de professor e alunos. Verificou-se que nas discussões após a 
aplicação dos mesmos, os alunos participaram ativamente, buscando as associações 
com os conteúdos trabalhados toericamente, possibilitando uma melhor compreensão 
e fixação dos mesmos. Salientamos ainda a oportunidade de maior aproximação entre 
professor e alunos, percebida igualmente pelas estagiárias, quando relataram “estar se 
sentindo mais à vontade nas aulas e conseguirem melhor se aproximar de alunos que 
pareciam nem gostar de biologia”.

Essa mudança de postura foi comprovada com a festa-surpresa de despedida e 
agradecimento preparada pelos alunos no último dia de aula das estagiárias.

Podemos, assim, concluir sobre a importância da utilização de jogos nas au-
las de Ciências e Biologia, como também na formação de professores, a partir da 
discussão dessas práticas pedagógicas nos estágios, estimulando os licenciandos a 
adotarem-nas em suas trajetórias profissionais.
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experiênCiAs Com A LiterAturA inFAnto-JuVeniL 
no ensino FunDAmentAL Do CepAe/uFg

Joana roSa de alMeida

O presente estudo objetiva refletir, descrever, analisar e discutir a prática de 
letramento escolar1 em que as atividades de leitura e escrita sejam mediadas por tex-
tos literários 2. Para tanto, apresentaremos a contribuição da entrevista como gênero 
capaz de levar o leitor a expressar sua experiência de leitura, tornando-o sujeito no 
processo de produção oral e escrita, uma vez que as palavras servem de trama para 
tecer as relações sociais. Sendo assim, trata-se de uma proposta de trabalho com a 
literatura infanto-juvenil, que visa ir além da tarefa escolar, na medida em que possi-
bilita a construção de sentidos pelo leitor. Apresentaremos o Diário de Leitura3 como 
recurso didático capaz de:
 • auxiliar e ampliar o conhecimento sistematizado; 
 • contribuir no processo de produção oral e escrita; 
 • possibilitar a revisão e na socialização das leituras feitas pelos alunos;
 • favorecer ao aluno a possibilidade de análise crítica da realidade. 

Os educadores do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/
UFG procuram exercer uma prática educativa capaz de promover o conhecimento de 
forma significativa, contribuindo para a formação do educando. Assim sendo, explo-
ram e ampliam as experiências vividas pelos alunos, possibilitando-lhes desenvolver 
os aspectos cognitivo, emocional e cultural. Acreditam que o ensino deve propiciar 
aos alunos instrumentos de descoberta do mundo, para que possam conhecê-lo, esta-
belecer e dirimir dúvidas, valorizar o ambiente que os cerca, sem perder a totalidade 
sociocultural. Em síntese, os professores concebem a literatura infantil como suporte 
para a ampliação do conhecimento sistematizado.

A função da Escola não é só transmitir ‘conteúdos’, mas também facilitar a construção 
da subjetividade para as crianças e adolescentes que se socorrem nela, de maneira que 
tenham estratégias e recursos para interpretar o mundo no qual vivem e chegar a escrever 
sua própria história. Hernandes (1998, p. 12) 

Os estudos teóricos têm demonstrado que à aquisição do conhecimento não 
se restringe à escola, mas cabe a esta explorar e ampliar as experiências vividas pelo 

1 “O que o letramento depende essencialmente de como a leitura e a escrita são concebidas e praticadas em determinados 
contexto social; letramento é um conjunto de práticas de leitura e escrita que resultam de uma concepção de o quê, 
como, quando e por quê ler e escrever”, ver SOARES

2 Para Vygotsky a apropriação do conhecimento se dá a partir do que está disponível na cultura, sendo para isto, neces-
sário disponibilizar o maior número de interações adequadas capazes de promover novas e melhores possibilidades de 
aprendizagem.

3 O Diário de Leitura é feito em um caderno exclusivo, espaço em que os alunos fazem atividades, solicitadas pelos pro-
fessores de Língua Portuguesa, relacionadas com os livros escolhidos pelos alunos na biblioteca de sala ou na biblioteca 
do CEPAE.
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aluno, possibilitando-lhe um crescimento cognitivo, emocional e cultural, tornando a 
aprendizagem mais eficiente, mais significativa e eficaz para o aprendiz. Para isso, é 
necessário realizar um trabalho que vise à aprendizagem como um processo ativo de 
(re)elaboração do conhecimento. As atividades podem ser desenvolvidas de maneira 
que os alunos vivenciem a construção do conhecimento, reelaborando-o, sistemati-
zando-o e chegando a conclusões. 

Nesta perspectiva, os professores buscam recuperar a função da interdiscipli-
naridade nas séries iniciais de escolarização, utilizando vários tipos de textos, procu-
rando não cair na fragmentação do conhecimento, evitando atividades e conteúdos 
pouco significativos. Os eduadores procuram estimular a autoconfiança do aluno me-
diante o reconhecimento de suas capacidades para que ele perceba suas possibilidades 
e possa traçar caminhos para o aprender. Para isso, eles trabalham com diferentes re-
cursos didáticos, metodologias de ensino e linguagens variadas (verbal, plástica, cor-
poral); elaboram atividades que estimule o processo de leitura e escrita, o raciocínio, 
formação de conceitos, a concentração, organização, para possibilitar ao aluno o de-
senvolvimento da autonomia, contribuindo assim com processo de produção oral e 
escrita; auxiliando-o no processo de aquisição do conhecimento sistematizado; fa-
vorecendo ao mesmo, a possibilidade de análise crítica da realidade

Os professores procuram, ainda, apreender a potencialidade que cada aluno 
possui, proporcionando oportunidades para que o mesmo possa elaborar o conheci-
mento, intervindo na realidade com base em questões que emergem no dia-a-dia. Por 
acreditar que o trabalho do educador não seja algo que possa ser dissociado da forma-
ção para a vida social; os educadores visam à formação de um sujeito que pensa, de-
cide e age em diferentes contextos sociais. Desse modo, é importante que os mesmos 
atuem de maneira significativa sempre buscando compreender melhor a dinâmica do 
processo de aquisição do conhecimento, identificando os aspectos relevantes capazes 
de mediarem essa aquisição.

Os alunos do CEPAE trabalham com vários tipos de textos: literários, jorna-
lísticos e científicos, diários e outros. O diário no primeiro e segundo anos é utilizado 
como pretexto para o aluno expor suas experiências, seus sentimentos e pensamentos 
de maneira espontânea. Nas séries seguintes, terceiro, quarto e quinto anos, o Diário 
é proposto de maneira que o aluno expõe seus pontos de vistas, suas críticas das leitu-
ras4 dos textos escolhidos de acordo com o interesse do aluno/leitor. 

O texto escrito5 é apresentado ao leitor/iniciante de modo espontâneo, incorpo-
rado à rotina do aluno de forma natural, gerando uma fonte de conhecimento do real, 
ligando a fantasia, como parte de sua experiência cotidiana. Os alunos tem acesso 
diariamente à biblioteca de sala e do CEPAE uma vez por semana, para fazerem sua 
escolha exercerem seu papel de leitores e também de críticos, isto é, verem a história 
por dentro, serem capazes de adentrar um caminho pelo qual só o leitor/ sujeito é 
capaz de ir. 

4 O termo leitura é concebida na visão de Paulo Freire:” em que o homem, ser histórico, se manifesta diante da vida e dos 
fatos realizando suas leituras e se posicionando diante delas.” 

5 Kleiman (2002. p. 62) “Texto (do latim textus, tecido) é toda construção cultural que adquire um significado devido 
a um sistema de códigos e convenções: um romance, uma carta, uma palestra, um quadro, uma foto, uma tabela são 
atualizações desses sistemas de significados, podendo ser interpretados como textos.”
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O aluno/leitor encontra nas atividades com o Diário de Leitura uma forma de 
socializar as experiências do texto literário, pois a leitura estimula o diálogo, por meio 
do qual se trocam experiências e opiniões. E na interlocução entre os leitores, autor e 
contexto, vai sendo gerado o fio condutor, as questões que são capazes de costurar no 
tempo as histórias construídas socialmente (re)construídas pelos alunos.

Os textos literários funcionam como elemento facilitador da estruturação e 
exteriorização do pensamento da criança possibilitando, ainda, a expressão de seus 
sentimentos e anseios, através de diversos meios: ilustrações, jogos dramáticos, pro-
dução escrita e outros, sem perder o caráter estético das obras. As atividades baseadas 
nas obras literárias auxiliam a criança a expressar sua criação, o imaginário e também 
ajudam na construção de sua representação do mundo. Entendendo a escola como um 
espaço privilegiado para a ocorrência da leitura e da escrita, possibilitando a forma-
ção do leitor crítico que relaciona e sabe distinguir a realidade e a fantasia, o usuário 
eficiente da linguagem escrita não surgirá de forma espontânea. Ele surge após muito 
trabalho e de forma gradativa. Nesse sentido, faz-se necessário também um interlocu-
tor crítico e eficiente engajado frente ao processo de ensino, dialogando e mediando 
a relação dos mesmos (aluno e professor) com os textos literários ou qualquer outro 
tipo de texto. 

Embora a ficção não seja uma realidade concreta, palpável, os acontecimentos 
são tirados dessa realidade e colocados em outra dimensão: a fantasia. E, ao lerem 
uma obra literária, os leitores são capazes de desfazer o laço imaginário que une a 
fantasia e a realidade e apropriarem-se da primeira como se a mesma nunca tivesse 
deixado de ser realidade. Uma obra literária apresenta, sem dúvida, um leque de pos-
sibilidades de leituras e criações e, nesse sentido, favorece a relação entre a ficção e a 
realidade. É uma relação dinâmica, em que o leitor é também produtor de textos; ler 
é sempre um ato de interpretar, recriar que não se esgota num simples decifrar; é um 
processo de construção. 

A prática de leitura pode ser apreendida como forma de compreensão de sig-
nificados formando um percurso social e crítico dos seus usuários. Segundo Soares 
(1999, p. 26), “o texto não preexiste à sua leitura, e leitura não é aceitação passiva, 
mas é construção ativa; é no processo de interação desencadeado pela leitura que o 
texto se constitui.” Pois,

O leitor é um indivíduo particular que vive num determinado tempo e espaço. De um 
mesmo texto surgem leituras diferentes, porque a leitura é construção ativa no processo 
de interação. É no processo de interação desencadeado pela leitura que surge um novo 
texto, pois, ao ler, o sujeito também cria, produz, uma vez que o texto não tem inscrito em 
si todos os sentidos objetivamente, portanto, o leitor deve ser ativo, produtivo e criativo 
em sua ação individual de ler. Conforme afirma Silva (1991, p. 27).

A leitura é compreendida como sendo um processo interativo, pois o leitor 
utiliza-se de diversos conhecimentos anteriores para chegar a uma determinada com-
preensão. Existe uma relação do vivido, que também é um texto maior trazido para 
outro texto a ser compreendido, ou seja, o texto escrito. Nesse processo estão pre-
sentes o autor e leitor na produção e criação de sentidos que são gerados no contexto 
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social. É, pois, na interação entre os sujeitos que se produzem os sentidos tanto na 
forma escrita quanto na forma de leitura.

A escrita exige certas habilidades: planejamento, seleção, inferências, revisão, 
para que seja executada com eficácia. A mediação do(s) colega(s) e da professora, 
durante a produção de textos orais e escritos, e as atividades significativas possivel-
mente contribuirão para que educandos saiam com maior capacidade para questionar 
em vários aspectos de suas vidas, dentro e fora da escola.

A produção de textos pela criança é feita individualmente ou coletiva, após 
a leitura e discussão dos textos em pequenos ou grandes grupos. Tal produção tem 
o papel de reestruturação do significado da experiência, da ação, do observado, do 
discutido, ou seja, das ações vivenciadas, sendo as mesmas muito importantes para a 
aquisição do conhecimento. 

Quando o aluno se envolve com a tarefa e é capaz de compartilhá-la com 
alguém, sem dúvida, será capaz de elucidar seus problemas na composição do texto 
e interagir com o colega, a fim de contribuir também com a produção do outro. No 
decorrer da leitura e interpretação, são feitos debates no sentido de tornar claras as 
ideias e informações do texto. Para isso, o significado das palavras desconhecidas é 
localizado no dicionário, discute o entendimento de conceitos novos e algumas for-
mas sintáticas na apresentação do texto. Nesse momento, são evidenciadas associa-
ções relevantes aos conhecimentos já adquiridos e aos novos. Quando a professora 
dá explicações, faz esclarecimentos, acredita que o aluno usará o que aprendeu no 
sentido de assimilar os novos conceitos.

O escritor, nesse caso o aluno, tem como tarefa expor suas ideias de forma 
clara sem os recursos usuais da oralidade. No processo de escrita, ele procura se co-
locar no lugar do leitor, a fim de verificar a aceitabilidade do seu texto. À medida que 
o aluno/escritor ainda não domina a ortografia, ele solicita a ajuda da professora para 
orientá-lo na produção escrita, fazendo-o pensar sobre ela, ajudando-o a produzir tex-
tos adequados às mais variadas propostas. 

A língua carrega em si múltiplos recursos expressivos que são retirados do 
universo social e coletivo. Ela dispõe de múltiplas interpretações, isto é, faz com que 
os enunciados não sejam unívocos, pois dependem do contexto, da cumplicidade dos 
interlocutores e das situações em que os mesmos são produzidos. 

A obra literária é um campo aberto de possibilidades de leituras sempre dis-
postas a serem vividas e revividas. Desta forma, ainda que insubstituível e autônoma, 
a leitura da obra só se realiza e ganha sentido na voz de um leitor. Não há, portanto, 
como negar que a experiência da leitura traz em si uma margem de subjetividade. 

A compreensão ativa de um texto conta com os conhecimentos prévios textu-
ais e com os contextos socioculturais que estão ao alcance do leitor, exigindo dele o 
raciocínio lógico e capacidade de fazer inferências para que possa, ao ler, desatar o 
laço e (re)fazer o nó que une leitor/obra/ficção/realidade. Produzimos e reproduzimos 
sentidos quando lemos através das nossas inferências e dos fios que unem as informa-
ções, as estruturas lexicais e a gramática textual tecendo uma rede de relações entre 
o dito e o compreendido. O texto se apresenta como uma rede constituída por vários 
fios, tais como a organização gramatical, a estrutura lexical, as informações objetivas, 
as pressuposições, as intenções.
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No decorrer da realização das atividades, os alunos participavam das discus-
sões espontaneamente, a fim de expor suas ideias a respeito da história que foi lida 
pela professora ou pelo colega. Tudo isso acontece de forma envolvente, os alunos 
não conseguem ficar calados, sem participar. Nesse momento ninguém foge da in-
teração. A discussão oral é desenvolvida de forma participativa, mantendo sempre 
interlocutores capazes de dizer suas opiniões e interpretações e também pedir escla-
recimentos diante de qualquer dúvida suscitada durante as discussões. Quando os 
alunos expõem suas ideias, apreendem novos conhecimentos, pois nesse momento, a 
interação fornece elementos para a construção do conhecimento e, ao mesmo tempo, 
atende às expectativas do interlocutor que se colocava no lugar do outro para compre-
ender o discurso oral ou escrito: 

O leitor tende a socializar a experiência, cotejar as conclusões com as de outros 
leitores, discutir preferências. A leitura estimula o diálogo, por meio do qual se trocam 
experiências e confrontam-se gostos. Portanto, não se trata de uma atividade egocên-
trica, se bem que, no começo, exercida solitariamente; depois, aproxima as pessoas e 
coloca-as em situação de igualdade, pois todos estão capacitados a ela (ZILBERMAN, 
1990:19).

Nos exemplos6 a seguir, tem como objetivo relatar 14 (catorze) eventos real-
izados ao longo do ano letivo, em que os alunos expuseram suas opiniões a respeito do 
ato de ler os livros selecionados e enviados pelo escritor: Newton Murce: “Diferente, 
igual a todo mundo” e “Viagens”, enfim, analisam e avaliam diferentes atividades 
realizadas em diversos momentos e contextos. Nas atividades realizadas priorizamos: 
a produção oral/leitura/ escrita. 

1ª atividade: Chegada dos livros literários enviado pelo escritor: Newton Murce. 

2ª atividade: Momento da entrega dos livros (no pátio).

3ª atividade: Apreciação e leitura das obras. 

4ª atividade: Entrevista com os colegas do 2º ano“A” e “B”, (atividade em dupla):

Os alunos dos 4ºs anos entrevistaram os colegas do 2ºs. anos para saber o 
tipo de livro que eles tinham em casa, qual o tipo de livro preferido, qual o membro 
da família que costumava ler para eles e qual o lugar que gostava de ouvir as leituras 
dos livros literários. A representação dos dados podem ser observadas no gráfico a 
seguir:

6 Foi mantida, nas transcrições, a linguagem dos alunos, o mais próxima possível de como foram enunciadas: as concor-
dâncias gramaticais e alguns aspectos típicos da linguagem oral foram transcritos da maneira que foram ditas.
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QUESTÕES Tem livros
em casa

Livros que 
gostam de ler

historia 
escolhida para 

ler e ouvir

Onde ouve e
lê historias

Quem lê 
para os 

entrevistados 
Fonte: Gráficos elaborados com as informações dos(as) alunos(as) do 2º ano “______” no dia __/__/__ sob a orientação 
da professora Joana.

 
Legenda:
Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5

verde vermelho azul rosa amarelo

Houve produção textual e construção de gráficos, após observar as Informa-
ções fornecidas pelos alunos do 2º ano “B” através das entrevistas tornando os dados 
mais visíveis:
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LegenDA
1 ¨ Quem lê para os alunos (7) mamãe 
2 ¨ Onde ouve e lê historias (6) no quarto 
3 ¨ História escolhida para ler e ouvir (14) de aventuras
4 ¨ Livros que gostam de ler (8) com desenhos e palavras

5ª atividade: Carta de agradecimento aos colegas do 2º ano“A” e “B”, (atividade em 
dupla):

“Goiânia, __ de ______ de ____.

Querido Leonardo,
Gostamos muito de você ter dedicado o seu tempo a nós; saiba que estamos gratos a você e esperamos que 
você tenha gostado como e o Pedro gostamos.
Sempre será bem vindo em nossa sala do 4º estaremos aqui sempre que você precisar, portanto pode contar 
conosco.
Depois vamos combinar de irmos contar historias, sei que você é um bom contador de livros e é muito 
inteligente.
Espero fazer mais atividades com você.
Um beijo,”
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6ª atividade: Diário de Leitura (informações sobre o livro lido):

Diário de Leitura,
“A parte que eu mais gostei foi quando ele tocou o piano, que ele sabia o que queria da vida”
Eu aprendi que não precisa copiar dos colegas para se r legal”
“A parte que eu mais gostei foi a que o Guto mudou.
Eu aprendi que para ter amigos não precisa ser igual a eles.” 
Eu indico a leitura desse livro para quem se acha diferente.”
A parte que eu mais gostei foi quando ele se interessou pela música, porque música é uma coisa cultural e 
porque eu gosto muito.”
“Eu aprendi que não devemos ser igual a todo mundo, cada um tem o seu jeito de ser.”

Os alunos, através do Diário de Leitura, sugerem a leitura do livro a outros co-
legas/leitores, expõe seus sentimentos e mostra que o livro foi apreciado e que merece 
ser registrado em seu Diário de Leitura:

Leitora: “ O livro: “Diferente, igual a todo mundo” é muito bom. As pinturas são bonitas e o Guto, o 
nome do garoto diferente era muito inquieto.
A parte que eu mais gostei foi o final porque termina tudo bem com o Guto.
Eu li o livro duas vezes e gostei muito, espero que você também goste, porque a professora vai trocar os 
livros. Se você não ler vai perder muitas coisas de tanto que esse livro fala das pessoas diferentes.”

Leitor: “Eu li o livro “Viagens”, de Newton Murce, da Canone editora, da ilustradora Rossana Jardim.
Este é um livro de pai pra filho e de filho para pai.Com Beto, o leitor conhece diferentes maneiras de viajar, 
tanto no espaço quanto no pensamento, admirando a beleza das coisas e das pessoas.
Não gostei deste livro, mas te indico porque você pode gostar.”

7ª atividade: Bilhete: Socialização da leitura dos livros entre os colegas da mesma turma.

8ª atividade: Resumo sobre os livros lidos (atividade em grupo).

9ª atividade: Socialização (através de bilhetes) entre os colegas das turmas “A”ó“B”. 

10ª atividade: Elaboração, em pequenos grupos, das perguntas para o autor: Os alunos 
do 4º ano “B” elaboraram questões para entrevistarem o escritor: Newton Murce após 
ter lido os livros: “Diferente, igual a todo mundo” e “Viagens”.

11ª atividade: Seleção e correção das perguntas para o autor: Newton Murce.

1. Como surgiu a ideia de escrever o livro “Diferente igual a todo mundo”?
2. Newton Murce o seu livro “Viagens” tem alguma coisa haver com sua historia de vida?
3. Em que você se inspirou para fazer o livro “Diferente igual a todo mundo?”
4. Newton Murce, como você criou os personagens do livro “Viagens”?
5. Foi difícil fazer o livro “Diferente igual a todo mundo”?
6. Newton Murce, de onde surgiu a vontade de escrever?
7. Porque você escolheu o piano e não outro instrumento mais clássico como o violino?
8. Newton, você teve outras ideias para o livro: “Viagens”?
9. Newton Murce, porque você escolheu esse titulo “Diferente igual a todo mundo”?
10. A inspiração de seu livro surgiu através de seu pai ou de algum membro de sua família?
11. Quantos livros você já escreveu?
12. Os seus livros são apenas para crianças ou você já escreveu livros para adultos?
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12ª atividade: Escolha, pelos alunos, dos entrevistadores. Após a elaboração e escolha 
das perguntas, os alunos seleciona 12 colegas para fazerem o papel de entrevistadores. 

13ª atividade: Entrevista (no auditório: 60 alunos – 3ºs. “A” e “B”, professores, dire-
tora e o autor). 

14ª atividade: Relatório sobre a atividade (entrevista) no auditório.

Os alunos se interessaram pela realização das atividades privilegiando quest-
ionamentos críticos, o pensar sobre o assunto em discussão. O trabalho em equipe foi 
visto como uma forma de aprimorar a participação conjunta da evolução individual e 
da produtividade dos trabalhos, bem como somar a capacidade de contribuição. O mo-
mento de trabalho em conjunto foi muito rico para a colaboração de todos no sentido 
de se atingirem objetivos comuns: “Nós aprendemos que trabalhar em grupo é muito 
bom, cada um ajudou um pouco. Aprendemos com a leitura do livro “Diferente, igual 
a todo mundo” que cada um tem seu próprio talento e temos que aceitar as diferen-
ças. Se todos fossem iguais, não teria graça. Ser diferente é ótimo.”

As atividades, com o gênero entrevista, auxiliaram aos alunos o reconhecimen-
to dos procedimentos necessários para efetuar tal gênero; os papés do entrevistado e 
entrevistador, oportunisaram a aproximação de leitor/obra/ escritor literário: Newton 
Murce e permitiram a análise de obras literárias, além de rever outros gêneros: bilhete, 
carta, Diário de Leitura, etc.

Durante as aulas, os alunos mostraram-se descontraídos, à vontade, formu-
lando grande número de comentários entre si e fazendo perguntas à professora. Tais 
comentários espontâneos, os questionamentos que fizeram, o nível dos exercícios rea-
lizados e dos textos produzidos permitiram avaliar a qualidade da aprendizagem. Com 
o intuito de atender as dificuldades apresentadas pelos alunos, tais como, selecionar 
e organizar suas ideias, tornando-as claras para o interlocutor, alguns textos foram 
reestruturados coletivamente, momento em que foram discutidos os aspectos formais 
da língua: uso de parágrafos, pontuação, elementos coesivos, concordância nominal/
verbal e ortografia. A mediação do colega e da professora, durante a produção dos tex-
tos orais e escritos, contribui para a superação do medo de errar. Os alunos sentiram 
muito entusiasmados pelas atividades, pois acreditaram estar auxiliando a si mesmos 
e ao outro no desenvolvimento da leitura e escrita; se ajudaram mutuamente na leitura 
e escrita dos textos; aprenderam lidar com as dificuldades uns dos outros:

No decorrer dos trabalhos, os alunos passaram a se preocupar com os aspectos 
formais da língua, reconhecendo e admitindo as próprias dificuldades. Os objetivos 
voltados para a formação do leitor e produtor de textos com autonomia estão im-
plícitos no decorrer da execução das atividades, que foram orientadas, no sentido de 
promover o desenvolvimento tanto da leitura quanto da escrita. Para tanto, foi dado 
ao aluno oportunidade de refazer ou complementar o seu texto em sala de aula. A 
professora e os alunos atuaram com interesses comuns: melhorar a produção escrita e 
ampliar o conhecimento.
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o FresCoboL nAs AuLAs De eDuCAção FísiCA Do 
CepAe/uFg: possibiLiDADes peDAgógiCAs De um 

Jogo ForA De seu “habitat” nAturAL

alCir horÁCio da Silva

alexandre MaGno GuiMarãeS

introdução

O frescobol é um jogo tipicamente praticado nas orlas marítimas de várias 
cidades litorâneas do Brasil. Foi inventado no Brasil, no bairro de Copacabana, por 
volta dos anos de 1945 e 1946, após o término da II Guerra Mundial. Seu Idealizador 
foi Lian Pontes de Carvalho que residia no bairro e numa rua em frente à praia de 
Copacabana, na Avenida Atlântica. Possui como implementos raquetes de madeira e/
ou fibra e bolas de borracha. É jogado por dois jogadores ou mais, que afastados numa 
determinada distância, devem manter a bola no ar, passando um para o outro, o maior 
tempo possível, sendo esse o seu princípio básico. Seu estilo cooperativo agrada os 
seus praticantes, pois é um jogo que quebra a lógica da disputa do “um contra o outro” 
e enfatiza o jogo do “um com o outro”.

Atualmente esse jogo, que começou de forma lúdica, tem despertado interesse 
de pessoas, de variados gêneros e de várias faixas etárias, pelos benefícios na melhoria 
das valências físicas de força, resistência, coordenação motora, agilidade, entre outras, 
bem como na melhoria das funções cardiopulmonares e respiratórias, se configuran-
do como um jogo que produz benefícios aeróbicos ao seu praticante. Mas, porque o 
frescobol? Como ou o que nos moveu a abordar um esporte não tradicional na escola? 

A escola que se pensa para a sociedade atual é aquela que possibilita aos alunos 
acesso as novas tecnológicas e conhecimento provindos das mudanças socioculturais 
que, processualmente acompanham o percurso histórico civilizatório da humanidade, 
permitindo a todos “a formação cultural e científica para a vida pessoal, profissional 
e cidadã, possibilitando uma relação autônoma, crítica e construtiva com a cultura em 
suas várias manifestações”. (LIBANEO, 2010, p. 9)

Diante dessas transformações a educação caminha em busca de formar cida-
dãos participantes em todas as esferas da sociedade, para isso, ela precisa articular 
os objetivos convencionais da escola com as novas exigências da sociedade atual. 
Libâneo (2010, p. 10) acrescenta:

Objetivos convencionais da escola: “transmissão-assimilação ativa dos conteúdos es-
colares, desenvolvimento do pensamento autônomo, crítico e criativo, formação de 
qualidades morais, atitudes, convicções, exigências da sociedade comunicacional, in-
formática e globalizada: maior competência reflexiva, interação crítica com as mídias e 
multimídias, conjunção da escola com outros universos culturais, conhecimento e uso 
da informática, formação continuada (aprender a aprender), capacidade de dialogo e 
comunicação com os outros, reconhecimento das diferenças, solidariedade, qualidade 
de vida, preservação ambiental.
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Compactuando com esse pensar, no ano de 2012, durante o planejamento pe-
dagógico da subárea de Educação Física do CEPAE, na escala de jogos e brincadei-
ras e esportes, procurou proporcionar aos alunos da 2ª Fase do Ensino Fundamental, 
novas possibilidades de jogos e esportes além dos hegemonicamente trabalhados nas 
aulas de Educação Física.

Neste sentido, o objetivo traçado e alcançado foi o de propor aos alunos uma 
vivência em outros esportes e jogos, desde sua história até a sua vivência nas mo-
dalidades, sua prática. Além de toda a discussão sobre qual o papel social, cultural, 
histórico dessas práticas.

Essa metodologia e proposta foram desenvolvidas em 2012 pelo professor Ale-
xandre Magno Guimarães que neste período exercia o cargo de professor substituto da 
instituição e que é coautor deste trabalho. 

Como justificativa para essa proposta mais “criativa” e necessária, entendemos 
que, por muito tempo, os espaços disponíveis para que as crianças pudessem realizar 
seus jogos e suas brincadeiras eram as ruas, os quintais, as calçadas, os terrenos bal-
dios, parques e praças, lugares que a criança explorava usando toda a sua criatividade 
e imaginação, experimentando situações de aprendizagem importantes no processo 
de desenvolvimento global, porém, esses espaços estão em constantes transformações 
atendendo as necessidades do avanço tecnológico e “progresso” da sociedade (NETO, 
et al, 2004). E também, que os jogos e brincadeiras, essas práticas corporais, desen-
volvem as capacidades cognitivas, motoras e afetivas das crianças. Ajuda as crianças 
a expressarem seus pensamentos, ideias, sua imaginação e criatividade (POLETTO, 
2005); (KISHIMOTO, 1993); (VYGOTSKY, 1989). Já Santos e Cruz (1999) indicam 
a importância dos jogos e brincadeiras quando afirmam que “(...) as atividades lúdicas 
são ferramentas indispensáveis no desenvolvimento infantil” (p. 7).

Compreender o significado e a importância que os jogos e as brincadeiras ou 
mesmo os esportes possuem para o desenvolvimento infantil, sejam em casa, nas ho-
ras livres, na escola durante recreio ou nas aulas de Educação Física, assim como a 
necessidade de proporcionar aos alunos novas modalidades de práticas corporais além 
das hegemonicamente abordadas nas aulas de Educação Física Escolar, não cabe só 
ao professor de Educação Física, mas a todos os envolvidos no processo educacional 
e de bem estar social da comunidade.

Assim, diante das transformações ambientais os educadores caminham no 
consenso de que é preciso que seja feita uma reavaliação no papel dos profissionais 
voltados a educação e também da escola. Novas atitudes docentes se tornam necessá-
rias diante das realidades do mundo contemporâneo. E preciso que o professor possa 
ajustar sua didática as novas realidades da sociedade (LIBÂNEO, 2010).

Considerando a importância e o significado que o jogo, o brincar, o movimen-
to, tem na formação motora, intelectual, emocional e social da criança e que essa ação 
a cada geração assume novas formas e possibilidades devido às mudanças ambientais, 
nós, profissionais da educação física, devemos a todo instante entender essas mudan-
ças e aprimorar nossa práxis.

Aos professores de educação física se faz necessário uma adequação dos con-
teúdos curso procurando atender as diversidades culturais e as diferenças existentes de 
cada ser humano, para formar cidadãos participantes em todas as esferas da sociedade.
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A partir desta experiência, iniciada pelo professor Alexandre, que resultou em 
trabalhos publicados em congressos e que teve grande aceitação e excelente resultado 
com os alunos da 2ª Fase do Ensino Fundamental, o professor Alexandre mostrou-se 
disposto a ministrar uma disciplina eletiva no Ensino Médio de esportes de raquetes, 
pois observara que ao trabalhar os Esportes de Raquetes com a 2ª Fase do Ensino 
Fundamental, os alunos do Ensino Médio mostraram interesse pelo conteúdo. 

Como o frescobol também é uma modalidade que utiliza raquetes para seu 
desenvolvimento, eu, professor Alcir Horácio da Silva, fui convidado para assumir 
a modalidade frescobol da disciplina, pois já era de conhecimento do professor Ale-
xandre que eu era praticante deste jogo e que poderia contribuir nas discussões da 
disciplina.

Obviamente, pela quantidade de jogos de raquetes, os conteúdos não pode-
riam ser aprofundados pelas questões temporais e por outras circunstâncias que dizem 
respeitos aos materiais e implementos dos jogos, a maioria muito caro e de difícil 
aquisição pelos praticantes. Mesmo com toda dificuldade, obtivemos grande êxito.

No desenvolvimento das aulas de frescobol na disciplina percebi o interes-
se e a satisfação dos alunos em praticá-lo e resolvi, a pedido deles, oferecer uma 
disciplina de raquete, no ano seguinte, somente com o frescobol. Para minha sur-
presa, a disciplina, que oferecia 25 vagas, foi preenchida com 33 alunos e, segundo 
informação da secretaria do colégio, muitos solicitaram inscrições, sem, contudo, 
ser permitido.

Estavam pra mim colocados alguns desafios: como introduzir um esporte 
tipicamente praiano numa aula de Educação Física numa escola, onde as aulas 
são, predominantemente, numa quadra? E mais: como ministrar um conteúdo que 
jamais ministrara e elaborar um planejamento pedagógico que contemplasse os 
elementos pedagógicos e metodológicos da disciplina? Portanto, o desafio estava 
lançado: desenvolver uma pedagogia para o ensino do frescobol nas aulas de Edu-
cação Física.

Mas, esses desafios consolidavam nosso pensar sobre a escola e o processo 
educacional. Reigota, (2002, p79) afirma que:

A escola tem sido historicamente o espaço indicado para a discussão e o aprendizado de 
vários temas urgentes e de atualidade como resultado da sua importância na formação 
dos cidadãos. É evidente que a escola deve estar sempre aberta ao conhecimento, in-
quietações e propostas de sua época, procurando consolidar inovações pedagógicas que 
contribuem para continuar cumprindo o seu papel social. 

Em princípio, o desafio não parecia tão difícil de ser superado, pois era prati-
cante a muito tempo do jogo e já conhecia a grande maioria dos seus fundamentos. 
Entretanto, se por um lado a prática me favorecia, por outro faltava uma sequência pe-
dagógica que se pudesse efetivar esse processo pedagógico. Mas, o interesse desper-
tado pelos alunos (as) anteriormente quando nós (os autores deste artigo) ministramos 
a disciplina juntos, apresentava indícios de bons resultados. 

Assim, para a estruturação da disciplina que iria assumir realizei uma pesquisa 
bibliográfica para estruturar sua ementa. Com farto material sobre a modalidade que 
tratava sobre o histórico do jogo, alguns artigos citavam o frescobol como um esporte 
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praticado nas praias e apenas dois trabalhos de conclusão de curso elaborados por 
acadêmicos de Educação Física na Unicamp1 e na ESEFFEGO (Escola Superior de 
Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás)2. 

A partir dessas consultas elaborei uma ementa para a disciplina Esporte de Ra-
quete Frescobol3 e apresentei um plano de curso para atender ao objetivo da ementa. 
O conteúdo programático abordou aspectos históricos, fundamentos e a vivência da 
modalidade. A metodologia proposta se efetivou com aulas teórico-práticas e como 
recurso didático foi utilizado fotografias e vídeos. A avaliação processual partiu de 
aspectos como assiduidade, participação e produção intelectual (elaboração de textos, 
provas, dentre outros).

Desenvolvimento: iniciando o jogo...

Na primeira aula com alunos do Ensino Médio na disciplina Esporte de Raque-
te Frescobol foi apresentado o plano de ensino da disciplina: objetivos que pretendía-
mos alcançar ao oferecer uma disciplina fora do seu “habitat” natural, conteúdo pro-
gramático indicando as etapas de ensino aprendizagem, a metodologia a ser desenvol-
vida para que os objetivos fossem alcançados e a avaliação processual da disciplina.

Como toda aula que envolve jogo ou esporte, os alunos ficam ansiosos para 
irem para a quadra praticá-lo. Não foi diferente com o frescobol. 

Entretanto, para que a educação física não seja, ainda, entendida apenas 
como uma prática corporal de alguma modalidade esportiva ou recreativa fora da 
sala de aula, uma prática pela prática ou um jogo pelo jogo (DARIDO, 2003; DA-
RIDO e RANGEL, 2005), a proposta metodológica desenvolvida não só para essa 
disciplina, mas, em todo o CEPAE, busca efetivar, por meio dos conteúdos per-
tencentes à Educação Física, uma proposta mais crítica e social. Uma Educação 
Física que, como componente curricular, busque atender as diversidades culturais 
e as diferenças existentes de cada ser humano, para formar cidadãos participantes, 
críticos e autônomos.

A Educação Física está na escola justamente pela relevância que tem e, claro, por uma 
escolha social e reconhecimento dos seus saberes que são provenientes da cultura. Se a 
Educação Física é proveniente da cultura, e nela se faz cultura, suas manifestações tam-
bém o são. Assim, a seleção das manifestações corporais deve pautar-se nas necessidades 
e nos interesses sociais daqueles que estão na escola. Deve considerar os anseios dos 
alunos e importar-se com as experiências culturais individuais (MOREIRA, PEREIRA 
E LOPES 2009, p. 115).

1  O Trabalho de Conclusão de Curso intitulado INTRODUÇÃO DOS ESPORTES DE RAQUETE NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: uma visão segundo a cultura corporal do movimento de VANESSA NASCIMENTO 
COPELLI foi apresentado na Faculdade de Educação Física da Unicamp no ano de 2010.

2  Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação intitulado Jogos Cooperativos: Perspectivas para a Formação Humana 
de Thiago Gonçalves Dias da Costa apresentado na Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de 
Goiás na Universidade Estadual de Goiás no ano de 2014.

3 Compreender o esporte frescobol como manifestação da cultura corporal e como uma prática educativa de desenvolvi-
mento pessoal e social que pode contribuir para a melhoria da educação, da cultura, do lazer, da saúde, da comunicação, 
da sociabilização dos indivíduos.
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Assim, o primeiro momento foi fazer com que os alunos compreendessem 
a filosofia do jogo, sua história, os significados e sentidos desta prática como uma 
construção cultural. Partindo posteriormente para os fundamentos, manejos com as 
raquetes, percepção dos diferentes implementos para assim, uma prática da modalida-
de com uma compreensão do jogo em sua totalidade.

Foram utilizadas várias fotografias, vídeos e reportagens favorecendo a apren-
dizagem em sua dimensão conceitual. Foram demonstrados o manejo da raquete, os 
fundamentos básicos e os nomes dos variados golpes da raquete na bola. Nesta etapa 
foi feito o uso da experiência do autor como jogador, o que facilitou bastante. Pro-
curou-se a todo instante realçar a importância das atitudes que se desenvolvem e se 
estabelecem nos jogos e nos esportes, como o prazer e satisfação, fundamental para 
que determinada prática se perpetue. 

No segundo momento, esperado ansiosamente por todos, hora de ir para a 
quadra. 

Diversas atividades foram planejadas e realizadas com objetivo de aproximar 
os alunos dos implementos (raquete e bola) e também do jogo frescobol. As sequên-
cias pedagógicas utilizada nas aulas foram:

a) Momento de conhecimento dos materiais de jogo bolas e raquetes: 
 • Foi solicitado que cada aluno pegasse uma raquete e a escolhesse de 

acordo com a empunhadura e o peso, aquela que fosse mais agradável 
para ele (Figura 1);

Figura 1

•• •A seguir, diante da turma, foi explicado os dois golpes básicos na bola: 
Forehand ou direita. É um golpe executado movimentando a raquete 
com a palma da mão virada para frente. O contato com a bola é feito 
do lado direito para destros, e esquerdo, para canhotos. O Backhand ou 
esquerda é um golpe executado movimentando a raquete com a palma 
da mão virada para trás. O contato com a bola é feito do lado esquerdo 
para destros, e direito, para canhotos (Figura 2).

 • Dois destaques: o material utilizado nas aulas foi todo de minha pro-
priedade e os nomes em inglês foram apropriados do tênis.
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Figura 2

b) Após essa explicação foram realizadas várias atividades de controle e do-
mínio da bola com a raquete. As atividades eram realizadas paradas ou em movimen-
tos diversos com a utilização de cones. O principal objetivo foi o de controlar a bola 
tendo domínio sobre ela. Com diversas variações das atividades como: quicando-a na 
raquete uma ou várias vezes; em alturas diversas; alternando nos dois lados da raquete 
o contato com a bola. 

c) Em seguida foram realizadas atividades de pequenos jogos.
 • Em duplas em que a bola deveria ser lançada para o outro jogador após 

um primeiro quique no chão, numa quadra dividida em duas, num de-
terminado espaço. Seria parecido com um jogo de tênis sem a rede, mas 
que teria como objetivo o de somente passar a bola pro outro jogador e 
assim sucessivamente, para enfatizar os golpes ensinados;

 • Quando todos já aparentavam ter domínio sobre os golpes realizamos 
uma competição, ou seja, um jogador poderia “matar” o ponto, ou seja, 
dificultar a devolução do outro jogador e assim continuar na quadra. 
O jogador que não conseguisse devolver a bola nos limites da quadra 
determinada teria que dar lugar a outro (Figura 3).

Figura 3

d) Depois de seguidas aulas e percebendo a evolução do domínio, do equilí-
brio e do manejo da raquete partimos finalmente para o jogo propriamente dito: 
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 • Apresentamos uma distância inicial de mais ou menos 3m entre os jo-
gadores e pedimos que eles tentassem jogar a bola para o companheiro 
sempre enfatizando que eles deveriam manter a bola o maior tempo no 
alto para cumprir com o objetivo do jogo (Figura 4);

Figura 4

 • Assim que fossem dominando o jogo poderiam aumentar a distância até 
mais ou menos 7m;

 • Depois de explorar diversas possibilidades de ação, as aulas basea-
ram-se em práticas do jogo pelos alunos sempre mediadas pelo pro-
fessor (Figura 5).

Figura 5

Considerações finais: professor e aluno jogando com e não contra...

Rosário e Darido (2005, p. 167), indicam que “A Educação Física possui um 
vasto conteúdo formado pelas diversas manifestações corporais, pela cultura corpo-
ral criadas pelo ser humano ao longo dos anos. São eles jogos, brincadeiras, danças, 
esportes, ginásticas, lutas, etc.” A Educação Física, por seu lado, como componente 
curricular, deve procurar atender as diversidades culturais e as diferenças existentes 
de cada ser humano, para formar cidadãos participantes, críticos e autônomos. 

Sendo assim, o projeto atingiu os objetivos traçados satisfatoriamente. Com 
relação ao conteúdo e as manifestações corporais estes foram contemplados pelo pro-
jeto quando o objetivo foi o de buscar novas possibilidades com os conteúdos relacio-
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nados à Educação Física, abordando os Esportes com Raquetes – Frescobol. Assim, 
o projeto procurou evidenciar a importância de se explorar e transmitir aos alunos as 
mais diferenciadas práticas possíveis. Os esportes tradicionais e hegemonicamente 
trabalhados as aulas de Educação Física como o futsal, handebol, voleibol e basquete-
bol são importantes e fazem parte do processo histórico e cultural da nossa sociedade 
e dos conteúdos da área, porém, outros devem ser abordados.

Outro ponto positivo contemplado por um dos objetivos foi o de mostrar para 
os alunos que ao estudar uma modalidade esportiva, no caso o Frescobol, a Educação 
Física vai além da simples prática. Questões como transformações ambientais e so-
ciais, mídia esportiva, tecnologia desenvolvida para os esportes, entre outras, possibi-
lita estudar e entender o esporte para além do esporte. 

Portanto, “novas atitudes docentes se tornam necessárias diante das realidades 
do mundo contemporâneo. e preciso que o professor possa ajustar sua didática as 
novas realidades da sociedade. (Libâneo, 2010)”. Escolas criativas só se concretizam 
com professores e profissionais criativos. Todavia, é importante que a escola esteja 
aberta a ousar com currículos que contemplem disciplinas e profissionais que desa-
fiem a lógica da escola capitalista, no atual momento histórico. 

Foi perceptível para todos a compreensão de que podemos alterar a cultura 
desportiva na escola com a introdução do esporte frescobol. É comum observamos 
nas aulas de Educação Física, nas variadas modalidades desportivas, características 
próprias da sociedade atual: individualismo, sexismo, vencer “a qualquer preço”, 
competição exacerbada, além das características olímpicas “Altius”, o mais alto, “Ci-
tius”, o mais rápido e “Fortius”, o mais forte, como processos de seleção dos alunos. 

No frescobol todos jogam independente de cor, etnia, credo e ideais olímpicos. 
O jogo, por si, demonstra que podemos jogar “com” e não “contra”. E que para que o 
jogo ocorra é necessário que os parceiros procurem as melhores condições facilitado-
ras de se jogar, mantendo a bola no ar o maior tempo possível, respeitando a cultura 
corporal dos praticantes. 

Neste sentido, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Univer-
sidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG) oferece a oportunidade, nos variados níveis 
de ensino, de seus professores ousarem com propostas pedagógicas que desafiam a 
lógica tradicional quer seja na disciplina Educação Física, quer seja nas demais disci-
plinas que compõem seu currículo (Figura 6).

Figura 6
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LiVros iLustrADos no ensino De ingLês 
Como LínguA estrAngeirA1

neWton Freire MurCe Filho

introdução

Neste trabalho relato e analiso uma experiência de sala de aula desenvolvida 
com uma turma de estudantes de língua inglesa do 6º ano do Ensino Fundamental de 
uma escola pública federal. As atividades constituem uma das ações de um projeto 
de pesquisa em andamento intitulado Adaptação e complementação de materiais di-
dáticos de línguas estrangeiras na educação básica. É minha função como um dos 
pesquisadores propor materiais para a sala de aula e a execução de atividades pedagó-
gicas e de criação artística que possibilitem investigar a leitura, a escrita e a criação 
corporal e literária de estudantes de língua inglesa. As questões que levaram à pro-
posta da experiência podem ser resumidas em três aspectos: o fato de que o enfoque 
do ensino de língua estrangeira se dar fundamentalmente por meio do uso de livros 
didáticos; o fato de que os textos literários em sala de aula são utilizados quase que 
exclusivamente como pretextos para o ensino de língua e a consideração aparente-
mente recorrente de uma concepção de linguagem como separada do sujeito falante e 
de língua como um conjunto de partes separadas a serem ensinadas por blocos.

Referencial teórico, objetivos, metodologia e desenvolvimento

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997, 1998) cons-
tituem suporte importante para este trabalho, particularmente no que diz respeito ao 
engajamento discursivo do aluno, ao papel da autonomia, da leitura, especialmente 
a literária, e dos temas transversais. Considerando-se a concepção de linguagem e 
de sujeito a que me filio teoricamente, esses aspectos são, por sua vez, lidos à luz de 
pressupostos teóricos de uma perspectiva psicanalítica que considera o sujeito falan-
te como efeito de linguagem, sujeito cujo corpo linguagem (COSTA, 2003, p. 116; 
LEITE, 2005, p. 163) é necessariamente mobilizado no encontro com uma língua 
estrangeira (REVUZ, 1998; MORAES, 1999, 2009; FREIRE e MURCE, 2009), e 
mais mobilizado ainda se esse encontro acontece com obras literárias de alta qualida-
de, pelo modo original com que trabalham a linguagem. A importância da linguagem 
na constituição da subjetividade é, portanto, questão central que sustenta e motiva os 
trabalhos propostos para a sala de aula nesta pesquisa.

1 Este trabalho foi relatado em uma primeira versão para compor um dos capítulos de um livro a ser publicado, com o 
título provisório de Atividades didáticas para o ensino de língua estrangeira: desenvolvendo competências na prática 
de sala de aula, organizado por Ariovaldo Lopes Pereira e Liliana Gottheim, editora Mercado de Letras. Outra versão 
deverá ser também publicada nos Anais do X Jogo do Livro, evento realizado pela UFMG.
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Para fundamentar e justificar as atividades didáticas relatadas e analisadas nes-
te trabalho, destaco as propostas dos PCN (BRASIL, 1998) que corroboram as minhas 
escolhas, bem como os efeitos destas no trabalho em sala de aula. Conforme se lê no 
documento, a aprendizagem de língua estrangeira (LE) possibilita o aumento da per-
cepção do aluno como ser humano e cidadão e, por isso, ela se centra na capacidade 
de o aluno se engajar, bem como engajar outros no discurso, de modo a poder agir no 
mundo social. Esta é a função social que deve balizar o conhecimento de LE e está re-
lacionada à leitura e aos temas transversais, especialmente no que concerne às várias 
maneiras de se viver a experiência humana (BRASIL, 1998, p. 63). No documento, 
a autonomia, que deve orientar todas as práticas pedagógicas, é definida como uma 
opção metodológica que “considera a atuação do aluno na construção de seus próprios 
conhecimentos, valoriza suas experiências, seus conhecimentos prévios e a interação 
professor-aluno e aluno-aluno” (BRASIL, 1997, p. 61-62).

Nesta pesquisa, a leitura, especialmente a literária, ocupa lugar fundamental 
por meio de textos de alta qualidade que abordam questões sociais urgentes, nome-
adas, pelos PCN, como temas transversais, tais como a ética, a orientação sexual e a 
pluralidade cultural. Os diários dialogados entre professor e alunos, também utiliza-
dos na pesquisa, constituem fonte importante de engajamento discursivo e exercício 
de cidadania e autonomia, uma vez que, por meio deles, professor e alunos fortalecem 
um compromisso com as relações interpessoais, considerando-se a capacidade dos 
alunos de intervir na realidade (BRASIL, 1998, p. 65). 

Sobre a ética, “expressa na construção dos princípios de respeito mútuo, jus-
tiça, diálogo e solidariedade” (BRASIL, 1998, p. 66), os PCN destacam o seguinte:

No convívio escolar, o aluno pode aprender a resolver conflitos em situações de diálogo, 
pode aprender a ser solidário ao ajudar e ser ajudado, pode aprender a ser democrático 
quando tem oportunidade de dizer o que pensa, submeter suas idéias ao juízo dos demais 
e saber ouvir as idéias dos outros.

É o que pôde ter sido observado no exercício dos diários dialogados e nas 
dramatizações, isto é, as escritas corporais. No que diz respeito à orientação sexual, 
os PCN (BRASIL, 1998, p. 67) orientam que a escola deve possibilitar a discussão 
de diferentes pontos de vista, valores, posturas, crenças e tabus relacionados à sexu-
alidade, sem invadir intimidades ou impor comportamentos. Isso também pôde ter 
sido feito durante a leitura das obras literárias, especialmente com um dos livros, 
Mommy, mama, and me (NEWMAN, 2009) conforme será visto adiante. Com outros, 
tais como Violet (STEHLIK, 2009) e Silas’ seven grand parents (HORROCKS, 2010), 
o tema pluralidade cultural teve papel de destaque e os alunos tiveram a oportunidade 
de discutir a questão do respeito e da valorização da diversidade étnica e cultural que 
constitui toda sociedade plural, como a nossa. 

Privilegiei a leitura de livros literários por efeito de minha trajetória como pes-
quisador, leitor e autor de livros para crianças (MURCE, 1998, 2001a, 2001b, 2001c, 
2005), (MURCE e SILVA, 2001). O fio condutor dessa trajetória é o interesse na re-
lação entre a leitura literária e a constituição da subjetividade, ou seja, na importância 
da experiência da literatura para o leitor, especialmente a criança, que ainda está se 
constituindo como sujeito. Benjamim (1936[2012], p. 232) já dizia sobre a importân-
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cia do conto de fada, o primeiro conselheiro das crianças e da humanidade, que “sabia 
dar um bom conselho quando ele era difícil de obter, e era o primeiro a ajudar em caso 
de emergência”. Para Prigol (2010, p. 19-20), os textos literários oferecem, para a 
formação do sujeito, a dimensão da experiência:

cada livro nos coloca em experiência com o outro e isso nos ajuda a nos vermos, nos 
narrarmos, nos expressarmos, nos encontrarmos, ou, em outras palavras, a partir da ex-
periência com os sujeitos dos textos, parece que nos tornamos um pouco mais autores de 
nossas vidas.

A proposta feita aos alunos de produzirem cenas a partir das obras literárias 
lidas é resultante de estudos (MURCE, 2009) sobre os efeitos importantes de uma 
experiência com a escrita literária no corpo, experiência esta que não apenas atores 
profissionais podem viver, mas que deve ser também vivenciada por estudantes em 
sua formação. No entanto, essa prática na escola não deve ser entendida de um ponto 
de vista meramente instrumental, ou seja, apenas como pretexto para o ensino de lín-
guas. Afinal, um trabalho significativo do corpo com esses textos não é sem consequ-
ências para a constituição da subjetividade daquele que o faz, uma vez que nesse tipo 
de experiência o sujeito está implicado no encontro com a alteridade que constitui os 
textos com os quais tem contato e com os quais se põe a lidar. 

A ideia de levar livros ilustrados à cena está baseada numa preocupação com a 
fruição do texto literário pelos alunos, fruição esta que passa pelo corpo, constituído 
pela linguagem. Em outras palavras, a intenção é de que o aluno possa fruir do texto 
literário pelo que esse próprio texto oferece como literatura, ou seja, naquilo que ele 
convoca o corpo do leitor como sujeito falante que tem um corpo. O objetivo de fazer 
com que os alunos montem cenas e, assim, possam experimentar o texto literário 
como corpo, baseia-se, portanto, no pressuposto de que a literatura convoca o corpo 
do leitor a reescrever o texto, ao interpretá-lo por meio de sua respiração, sua voz, seu 
ritmo, seu olhar etc. Mas é principalmente por meio da respiração que o sujeito falan-
te, leitor, reescreve o texto literário na medida em que a respiração é que vai constituir 
e preencher os silêncios e os intervalos que se produzem entre os significantes, as 
entrelinhas, as linhas de um dado texto e as ilustrações.

O objetivo principal do trabalho é apresentar e discutir uma experiência com 
um grupo de alunos do 6o ano, encorajando-os a pesquisar livros ilustrados selecio-
nados para dramatizações. A partir dessa experiência, pretende-se refletir sobre o pro-
cesso de ensino e aprendizagem de LE, tomando-se como ponto de partida a leitura de 
literatura não como pretexto para o ensino de língua, mas como fruição e experiência.

As atividades foram desenvolvidas com 21 alunos do 6º ano entre 10 e 13 anos, 
sendo 11meninos e 10 meninas. Seus pais e/ou responsáveis, bem como os próprios 
alunos, autorizaram a reprodução e a análise das produções dos estudantes para a pes-
quisa, preservando-se a identidade de cada um, isto é, os nomes aqui mostrados são 
fictícios. Os erros e/ou lapsos de escrita por parte dos alunos estão transcritos tal como 
aparecem em suas produções, uma vez que são importantes para observar a linguagem 
em seu funcionamento, capturando – ou não – o sujeito.

Trabalhamos também com uma pesquisa na internet com o objetivo de propor-
cionar aos alunos uma aproximação inicial ao campo da literatura infantil por meio 
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do ambiente virtual, além de uma maior autonomia no que concerne à capacidade de 
produção de conhecimento a respeito de como pesquisar nesse meio em inglês, bem 
como no que concerne à capacidade de escolher o que se quer ler, por exemplo. As 
atividades, desenvolvidas na sala de informática da escola, consistiram basicamente 
em roteiros de pesquisa propostos pelo professor em handouts (folhas/roteiros com 
atividades dirigidas) previamente preparados. Em pares, os alunos cumpriam as ins-
truções de pesquisa dos roteiros, tentando sempre responder em inglês.

Handout 1: 1) Search Google, Ask, Yahoo and answer the following ques-
tion briefly: what is children’s literature?; 2) List some types of children’s books you 
find on the internet; 3) Write some characteristics of each category below (use “they 
are...”, “there is/there are...” or “they have...”): a) picture books:... b) legends:... c) 
fairy tales:... d) fables:... e) poetry:...; 4) Can you find animated books for kids online? 
What is the site called? Is it paid or free? Let’s read a book online? Which one? Do 
you like it or not? 5) Search the link “interactive ebooks for children”. There’s a story 
online. Can you read it? Do you like or not? 6) Choose one of the stories you read and 
perform it to your class (if it is too long, you can show part of it, ok?). 

Handout 2: 1) Search the 3 (three) sites below. What do they have in com-
mon? a) 2012 Notable Children’s Books; b) The Canadian Children’s Book Centre; 
c) fnlij.org.br/principal.asp; 2) In 5 (five) minutes write down words or expressions 
in English whose meanings you can infer. Example: finalist; 3) Now try to infer the 
meanings of the following words or expressions: a) written and illustrated by (The 
Canadian Children’s Book Centre); b) picture book award (The Canadian Children’s 
Book Centre); c) younger/middle/older/all ages (2012 Notable Children’s Books); d) 
shopping cart (The Canadian Children’s Book Centre). 4) Find the books Prudence 
wants a pet and Over and under the snow (2012 Notable Children’s Books). Who are 
the authors? Who are the publishers? Who are the illustrators?

O trabalho com os livros infantis literários teve início, então, com a pesquisa 
na internet, quando os alunos visitaram3 sítios que promovem esse tipo de literatura, 
sendo um brasileiro, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), um 
canadense, o Canadian Children’s Book Centre (CCBC) e um americano, o 2012 
Notable Children’s Books. A escolha desses sítios se deve ao fato de que desenvolvo 
outra pesquisa, cujo propósito é analisar e comparar livros literários altamente re-
comendados produzidos no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos,observando-se 
como são ou não são representadas, nessas obras, novas configurações familiares e 
particularmente como a figura do pai é representada. Além deste foco de observa-
ção, os livros pesquisados são escolhidos também pela abordagem de temas sociais 
importantes que interferem na vida dos alunos e em sua constituição como sujeitos, 
tais como a questão da tolerância, da autoaceitação e do respeito à diversidade, seja 
ela étnica ou sexual, por exemplo2. Neste sentido, a escolha atende às indicações dos 
temas transversais propostos pelos PCN (BRASIL, 1998).

2 Esta pesquisa iniciou-se em 2011, durante uma visita ao The Centre for Research in Young People’s Texts and Cultures 
(CRYTC), University of Winnipeg, com apoio do Understanding Canada Program, ao qual agradeço.



Parte III - Projetos Desenvolvidos no Ensino Fundamental e Educação Infantil210

Após os alunos terem tido um breve contato com esses sítios no ambiente virtu-
al, apresentei a eles os 15 livros que eu havia selecionado e adquirido por meio das lis-
tas daqueles recomendados pela instituição canadense e pela instituição americana. A 
lista desses livros encontra-se nas referências, ao final do texto. Antes de partirmos para 
uma leitura inicial, fiz com eles uma tempestade de ideias de como fazer uma primeira 
leitura de um livro em LE. Destacamos então a importância dos seguintes aspectos: 
book cover, illustrations, author, publisher, textual clues, characters, context, theme, 
cognates, inference, previous knowledge, prediction3. Embora tenha colocado no qua-
dro os termos em inglês, parte do esclarecimento sobre eles foi feito em português.

Feita essa preparação, partimos para uma leitura inicial dos livros, que foi feita 
na biblioteca da escola, onde os alunos se sentaram em pares ou trios. Alguns minutos 
eram disponibilizados para uma primeira leitura de cada livro por uma dupla ou trio. 
Terminados esses minutos, cada livro era passado para a mesa mais próxima, e assim 
por diante, de modo que cada estudante tivesse oportunidade de conhecer todas as obras. 
O objetivo próximo era fazer com que os alunos pudessem escolher o livro de que mais 
gostassem e com o qual gostariam de trabalhar, o que consistiria em uma leitura mais 
aprofundada que resultaria em um roteiro para ser levado à cena, como escrita corporal. 

Escolhidos os livros pelos alunos, eles deveriam se agrupar de acordo com o 
interesse comum. De um modo geral, eles puderam trabalhar com os livros que es-
colheram, mas algumas vezes, por maior afinidade com um ou outro colega, eles se 
agruparam segundo esse critério. Na aula seguinte, cada grupo teria que ler os livros 
mais profundamente e, com auxílio do professor, deveriam chegar a um roteiro escrito 
para ser dramatizado. Esta etapa foi iniciada, porém, como tínhamos pouco tempo e o 
ano letivo estava para terminar, tive que tomar a decisão de terminar esses roteiros em 
casa e já apresentá-los prontos aos alunos na aula seguinte, de modo a poder começar 
logo os ensaios. Nesses ensaios, marquei as cenas no espaço e gravei, para aqueles 
que quisessem, a pronúncia das falas em seus aparelhos celulares, de modo que pu-
dessem se preparar melhor em casa. 

Os diários dialogados tiveram uma função bastante significativa para esta pes-
quisa e recomendo utilizá-los na escola4. Inicialmente, ao final de cada aula, os alu-
nos escreveriam no diário com base em 4 perguntas: “o que fiz hoje na aula?; o que 
eu aprendi hoje?; de que eu mais gostei hoje?; como me senti na aula?” Poderiam 
escrever em inglês e/ou português, fazendo uso do dicionário sempre que desejado. 
Eu levava então os diários para casa e respondia um a um. De minha parte, procurei 
escrever em inglês, outras vezes misturando as 2 línguas (Portenglish) ou em portu-
guês5. Após alguns meses, disse aos alunos que não precisavam restringir-se a essas 
perguntas iniciais e que podiam escrever sobre o que quisessem, usando a língua 
materna ou o inglês, ou mesmo misturando as duas. A partir do segundo semestre, 
comecei a deixar os diários com eles logo no início da aula para que escrevessem a 
qualquer momento, quando sentissem vontade, objetivando possibilitar que sua escri-
ta fosse motivada singularmente, conforme seu desejo. 

3 Capa do livro, ilustrações, autor, editora, pistas textuais, personagens, contexto, tema, cognatos, inferência, conheci-
mento prévio, predição.

4 Para seu uso em contexto de formação universitária, recomendo a leitura de Sabota (2010).
5 Sobre a mudança de código na produção escrita de estudantes de inglês das séries iniciais, indico um estudo de Pereira 

(2001).
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Por que o uso de diários dialogados entre professor e alunos? Esta escolha me-
todológica se baseia em três principais motivos: promover uma maior consciência por 
parte dos alunos sobre o processo de aprendizagem, o que contribui para uma maior 
autonomia; possibilitar o uso da língua alvo de um modo alternativo e estimular o 
exercício de tomadas de posição, por parte dos alunos, diante de temas relacionados 
às aulas ou diante de si mesmos.

Considerações finais

Houve resultados positivos em diversos aspectos. No que diz respeito à pesqui-
sa na internet, destaco a produção de conhecimento e de autonomia. Cito, por exem-
plo, a familiarização dos estudantes com termos em inglês com os quais se deparavam 
durante a pesquisa, tais como: play, next, classic, order, samples etc. Como exemplo 
de autonomia, cito a fala de uma aluna: “Finalmente eu consegui entender a relação 
dos site, I think, I dont know [...]. Finalmente descobri o que é shopping cart”.

O trabalho com os livros ilustrados produziu resultados interessantes que pude 
observar não somente enquanto ensaiávamos as cenas, mas também nas tomadas de 
posições que eles assumiam na classe, na biblioteca e nos diários dialogados. Como se 
trata de livros de alta qualidade literária e temática, esses textos produziram, de algum 
modo, efeitos importantes para a constituição subjetiva daqueles alunos. Houve um 
caso interessante com a escolha, por um grupo grande de alunos, do livro Mommy, 
mama, and me (NEWMAN, 2009), cujo personagem narrador, um bebê criado por 
suas duas mães, relata seu dia a dia. Ao justificar sua escolha, uma das alunas escreve 
em seu diário dialogado: “[...] o que eu mais gostei foi o mommy, mama and me, que 
eu acho que quis tirar o preconceito das crianças” (Cristina). A partir dessa escolha, 
a questão da orientação sexual daquelas mães presentes no livro foi então discutida 
em classe de maneira natural, respeitando-se a diferença. Em outro caso, duas alunas 
escolheram o livro Violet (STEHLIK, 2009) e, sobre ele, uma delas comentou: “[...] 
nós gostamos porque a cor purple e nossa cor preferida que nós não temos preconceito 
com nossa cor do pai e da mãe” (Meire).

Foram também interessantes as escolhas que os alunos faziam dos personagens 
que queriam interpretar, do auxílio e da participação de um ou outro aluno em mais 
de um grupo, do modo como alguns decoraram rapidamente e bem seus papéis, dos 
desenhos corporais que criaram para alguns personagens, e do modo como se envol-
veram, se implicaram no trabalho. As diferentes maneiras de uns ajudarem aos outros 
e de se posicionarem diante da leitura e da reescrita literária (reescrita de corpo), feita 
por meio do preparo para a cena, tudo isso é efeito e ao mesmo tempo produção de 
autonomia, o que nos remete ao direcionamento dos PCN.

No que se refere aos efeitos do trabalho com os diários dialogados, destaco os 
principais resultados observados: ao longo do ano letivo, a cada dia os alunos incorpo-
raram mais termos e expressões em inglês em sua escrita; apareceram mostras do que 
chamo de “deslizamento” em LE e mostras de tomadas de posição por parte dos alu-
nos. Entendo deslizamento em LE como a capacidade de o aluno colocar-se a escrever 
aparentemente sem censura, entendida como uma consciência que pudesse limitá-lo 
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ou inibi-lo. Esse deslizamento acontece se o aluno permite que o funcionamento dessa 
língua outra conduza sua escrita, escrita esta que o captura como sujeito. Sujeito do 
inconsciente, evidentemente, pois esta “escolha” de poder deslizar na LE não é algo 
do qual o sujeito sabe dizer dela. Ela acontece ou não. Ou acontece mais cedo ou mais 
tarde.É trabalho do inconsciente.

Conforme se pôde observar nos diários, aparecem também exemplos de casos 
de alunos que manifestam certa resistência a ser capturado pela LE, quando se calam 
diante dela ou até dizem algo, porém, dizendo o mesmo quequase nada. Em casos 
como esse, talvez o aluno se cale não somente diante da LE, mas diante do professor, 
que é seu veículo. Não se pode deixar de admitir que um pouco – ou talvez muito – do 
que pode contribuir para um deslizamento em LE ou um calar-se diante dela é efeito 
da relação bastante singular entre cada aluno e cada professor, do que nessa relação há 
de identificação ou de resistência, de um ou de outro modo.

Como dito acima, os diários tiveram uma função importante também como uma 
possibilidade de os alunos tomarem posições, seja diante das aulas, do professor ou deles 
mesmos. Há exemplos diferentes que se manifestam por meio de desenhos criativos e ins-
tigantes, perguntas ao professor, manifestações de elogios, de críticas, de estados emocio-
nais, insights sobre a própria aprendizagem da LE, opiniões sobre os livros literários etc.

O trabalho com as dramatizações dos livros ilustrados produziu a necessidade 
de algumas reflexões que também considero pertinentes sobre a escrita corporal. Co-
meço por abordar uma diferença significativa entre um simples role-playing proposto 
por um livro didático (LD), por exemplo, e uma preparação de cenas a partir de uma 
obra literária. Enquanto em um diálogo de um LD, o aluno simplesmente repete enun-
ciados, descontextualizados, motivados por um objetivo utilitário (comprar uma en-
trada para um concerto, por exemplo) e que visam ao que se chama de comunicação, 
um diálogo semelhante, se representado pelo mesmo aluno a partir de uma obra literá-
ria, deixa de ser descontextualizado, de ser motivado apenas por um objetivo utilitário 
e ao que se chama de comunicação, passando a funcionar mais do que como mera 
repetição de enunciados. Por que isso acontece? Porque dentro de um determinado 
universo que é o universo de uma cena teatralizada, cuja fonte é uma ficção, qualquer 
diálogo carrega em si um conteúdo de verdade que é justamente resultante do fato de 
que toda ficção constitui e produz um efeito de realidade que não é da ordem do fingir 
ou do imitar, como em um, mas da ordem de viver uma experiência.

O aluno, como leitor, ao adentrar nesse universo de verdade, que é a verdade de 
uma dada ficção, já está, de saída, implicado, como sujeito falante que tem um corpo. 
Esse corpo falante está implicado porque está adentrando num universo de verdade 
outro. Mas esse universo outro não é qualquer coisa. Ele é original, é obra de arte que 
é efeito de um dado jogo de significantes que constitui uma alteridade singular. Essa 
alteridade, de um modo ou de outro, menos ou mais, num tempo ou noutro, esse uni-
verso literário outro mobiliza esse corpo falante que o adentra. 

Porém, ao ser colocado na posição não apenas de leitor, mas daquele que vai 
reescrever um texto no corpo, ao ter que encenar um corpo textual outro no seu pró-
prio corpo, esse aluno leitor passa a ter que estar ainda mais implicado subjetivamen-
te. Por quê? Porque para encenar uma ficção, seu corpo terá que estar não apenas 
“implicado”como corpo falante, mas “tomado”. Ou seja, esse aluno não vai apenas 
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repetir enunciados, como um sujeito que não tem corpo, que é o indivíduo do LD. 
Ao reescrever uma obra de arte, o corpo vai passar a ser não mais apenas um corpo 
falante, mas um “corpo poesia”, uma vez que vai se tratar de um corpo reescrito por 
uma obra literária levada à cena. Levar uma obra à cena diz respeito ao universo da 
experiência, mais do que da vivência.

O corpo, conforme concebido pela psicanálise, é o corpo pulsional, erógeno, 
constituído pelo nó composto pelos registros: real, simbólico e imaginário (RSI), con-
forme elaborou Lacan (1974-1975), ao falar da experiência humana. O imaginário é o 
registro da consistência, do sentido, da imagem especular. O simbólico é o campo da 
linguagem ou do inconsciente estruturado como uma linguagem. O real é a parte excluí-
da do ser humano quando este, sem identidade, deixa-se representar pelo campo do Ou-
tro (da linguagem). Ele é, portanto, o real, efeito da incidência do significante no corpo 
e, sendo assim, diz respeito ao que escapa ao simbólico, é o campo do irrepresentável, 
do impossível de dizer e, por isso mesmo, tem poder criativo (FINGERMANN, 2005). 

A obra de arte literária (e não qualquer obra nomeada como tal, evidentemen-
te), por mostrar jogos de significantes de uma maneira outra, original, é capaz de 
bordejar o registro do real, que é o registro do que ainda não foi dito ou do que não 
se pode ou não se consegue dizer, o registro da entrelinha, do silêncio, da respiração, 
da surpresa, da fruição (gozo). Se a obra é capaz de bordejar isso, o corpo que vai re-
escrevê-la como corpo poesia, levado à cena, dificilmente será um mesmo corpo, um 
corpo que apenas repete. É por isso que é bem diferente um simples role-playingde 
um LD de uma teatralização de um texto ficcional. Por meio de uma experiência cor-
poral com um texto ficcional, um aluno pode, no mínimo, viver de fato a alteridade, e 
isso não é sem consequências, uma vez dado o fato de que não é qualquer alteridade, 
mas alteridade que é obra de arte, e uma vez dado o fato de que a língua, pura alteri-
dade, é causa de sujeito (LEITE, 2005, p. 163).

Os PCN (BRASIL, 1998, p. 89-92) indicam 4 pontos comuns de trabalho na 
comunidade escolar que corroboram o que foi relatado nesta pesquisa: a autonomia, a 
interação e cooperação, a atenção à diversidade e a disponibilidade para a aprendiza-
gem. Na relação entre eles, destaco a importância de saber fazer escolhas, posicionar-
-se, participar cooperativamente de projetos coletivos, responsabilizar-se, respeitar-se, 
respeitar o outro, desenvolver-se emocional e afetivamente e disponibilizar-se para a 
aprendizagem. O que nós, professores, às vezes esquecemos, é que nosso aluno já vai 
para a escola com bastante disso em que a escola deve investir. Falta, no entanto, uma 
maior aposta, de cada professor, nesse sujeito capaz de nos surpreender, bem como a si 
mesmo e a sociedade. Espero que este trabalho possa contribuir para outros professores 
de LE minimamente no seguinte sentido: que nós possamos cada vez mais apostar no 
sucesso de nossos alunos. Considerando o caso específico desta pesquisa relatada, isso 
significa apostar e propor que o aluno produza escrita assim que começam as primeiras 
aulas,seja escrita corporal, de textos ou de diálogos com o professor, com os colegas 
etc., mesmo que no início suas produções constituam “apenas” paráfrases do que leem 
ou mesmo que usem também a língua materna quando ainda não foram expostos a da-
dos termos na LE. Trata-se de uma aposta na possibilidade que cada sujeito tem de ser 
capturado pelo funcionamento da língua, o que é da ordem do inconsciente, e também 
uma aposta na autonomia que cada um pode desenvolver, uma vez sendo capturado. 
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a mocinha Do mercaDo central: 
um Curioso CAso De inFLuênCiA

Maria de FÁtiMa Cruvinel

A tarefa principal de um educador é fazer com que o mundo seja interessante. Nada mais 
do que isso. A arte é o que nos traz a carga sensível do mundo.  (Jorge Larrosa)

introdução

Em recente artigo, o físico Marcelo Gleiser (2014) comenta alguns livros que 
tratam da inevitabilidade do mistério que todos nós confrontamos, independentemen-
te da forma como experimentamos nossa espiritualidade. Sob o título “É possível 
viver sem mistério?”, o artigo se encerra com a divulgação de seu novo livro, que 
se pauta na seguinte ideia: “o que nos torna humanos é precisamente nossa atração 
pelo desconhecido, atração que tanto comove quanto inspira nossa criatividade, seja 
ela científica ou artística. Dela, ninguém escapa”. Tomo essa afirmação como ponto 
de partida para expor um aspecto da prática de leitura desenvolvida pelo grupo de 
professores de Português do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da 
Universidade Federal de Goiás (CEPAE/UFG), focalizando a proposta pedagógica 
com o gênero literário, no que se refere à escolha de livros pelos alunos, com especial 
atenção às influências que atuam nesse processo de escolha. Para reafirmar a perspec-
tiva de abordagem escolhida para esta exposição e iluminar o seu objeto – a prática 
de leitura literária escolar –, associo à ideia do físico citado a consideração do escritor 
Alberto Martins sobre o papel da literatura. Este seria, segundo o autor, o de canalizar 
e dar voz a coisas que não estão aparentes (MARTINS, 2014).

Antes de narrar o caso que dá título e serve de mote a esta exposição, e em 
certa medida justifica as citações no primeiro parágrafo, faço uma breve apresentação 
do projeto de leitura literária no qual se insere a referida prática. Integrando o Plano de 
Ensino da Subárea de Português do CEPAE, o discurso literário figura, ao lado de ou-
tros gêneros, especialmente os do discurso jornalístico, como uma importante unidade 
do programa de Língua Portuguesa em todas as séries do ensino fundamental. Com 
base na firme convicção sobre as funções estética, cultural, social e política da litera-
tura – sintetizadas na função humanizadora, segundo Candido (1995) – e na crença de 
que, ainda para muitas crianças e adolescentes, a escola se constitui como única via de 
acesso à prática leitora literária, é que se propõe no referido Plano seu realce.A ênfase 
nesse gênero discursivo como atividade pedagógica a ser realizada na sala de aula, ou 
por ela mediada,objetiva que as práticas escolares de leitura literária reverberem nos 
alunos como experiências singulares e ao mesmo tempo determinantes de sua consti-
tuição como sujeitos sociais, dado o poder que a literatura tem de mobilizar a língua 
como faculdade individual e, ao mesmo tempo, patrimônio coletivo, bem como de 
promover a experiência estética.
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Desenvolvimento

Em sua configuração atual, o Plano de Ensino da Subárea de Português prevê 
para cada série da segunda fase do ensino fundamental a leitura de oito títulos ao lon-
go do ano letivo (dois em cada escala), sendo quatro indicados pelos professores da 
Subárea e quatro escolhidos livremente pelo aluno (trazidos de casa ou emprestados 
dos colegas ou da biblioteca setorial do CEPAE). A indicação feita pelos docentes 
para a composição do corpus literário busca abranger todos os gêneros:narrativo (con-
to, romance/narrativa juvenil), lírico e dramático; observa-se, além disso, a presença 
de títulos considerados clássicos e contemporâneos, bem como a inserção, quando 
possível,de livros recém lançados. 

Para contextualizar o caso que mobilizou as considerações deste breve estudo, 
cito os quatro títulos indicados pela Subárea. No gênero narrativo, na categoria ro-
mance/narrativa juvenil: Seis vezes Lucas, de Lygia Bojunga Nunes, livro que proble-
matiza questões recorrentes no processo de amadurecimento de uma criança, como a 
separação dos pais, a superação do medo, a necessidade de deixar de ser criança e se 
tornar homem, o sentimento afetivo-amoroso pela professora preferida, entre outras 
questões caras ao universo ficcional de Bojunga Nunes. Sobre essa prática, ver Cruvi-
nel (2013). Do mesmo gênero mas na categoria contos, foi lida a coletânea intitulada 
Já não somos mais crianças– de autores variados, entre os quais Machado de Assis 
e Katherine Mansfield –, com uma temática bastante apropriada para a série, já que 
todos os contos abordam a delicada passagem da infância ou pré-adolescência para a 
adolescência, como o próprio título do livro antecipa. Para o exercício leitor da poesia, 
indicou-se o livro Poemas para ler na escola, de Roseana Murray, do que resultou 
um trabalho de apreciação focado na percepção do que se constitui objeto do discurso 
lírico, ou seja, o que pode ser matéria de poesia. Parte da prática com a leitura deste 
livro no CEPAE foi citada, por meio de entrevista, na seção “Sala de Aula” da revista 
Nova Escola (SANTOMAURO, 2013). Por fim, do gênero dramático lemos a peça 
Arlequim de carnaval, dos autores Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, pautada no 
humor mas com uma proposta de crítica social motivada pelo conflito amoroso dos 
protagonistas, cujas cenas situam-se no contexto do carnaval pernambucano (CRU-
VINEL, 2012).

Se os títulos são impostos no projeto de leitura literária de nossa escola, a 
abordagem dessas obras procura garantir certa independência do aluno leitor. Eviden-
temente que o professor, que figura como principal mediador da prática leitora escolar 
e certamente se constitui leitor mais experiente tanto da literatura quanto da obra a ser 
abordada, conduz o movimento da leitura, buscando muito mais provocar a percepção 
do leitor do que impor uma interpretação. Para ilustrar, cito aqui algumas questões 
propostas para a abordagem da coletânea Já não somos mais crianças. É importante 
ressaltar que, no caso desse título, a provocação aos leitores aconteceu mais efetiva-
mente durante a leitura oralizada dos contos, grande parte feita em sala de aula. Ob-
servo, ainda, que as manifestações orais dos alunos, mesmo quando não registradas, 
alimentam as considerações que sustentam meu trabalho de pesquisa sobre a recepção 
da literatura na educação básica. Um bom exemplo foi a grande excitação dos alunos 
após a leitura do conto “Seis pence”, de Katherine Mansfield, que suscitou uma calo-
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rosa discussão sobre a violência na educação familiar, mas não sem antes os alunos 
perceberem, apesar da sutileza da autora, o sentimento que se abateu sobre o pai e o 
menino protagonista da história. Outras leituras certamente são merecedoras de co-
mentário, mas passo à apresentação de algumas das questões escritas relacionadas ao 
livro Já não somos mais crianças, as quais foram aplicadas após a leitura de parte dos 
contos em sala (a proposta era que os alunos lessem os outros contos em casa):

1. Considerando os contos que compõem a coletânea, exponha sua compreen-
são do titulo do livro.

2. Na apresentação da coletânea, encontramos citados os seguintes versos de 
Milton Nascimento: “Há um menino, há um moleque,/Morando sempre no 
meu coração./Toda vez que o adulto balança,/Ele vem pra me dar a mão...”. 
Considere os contos do livro e explicite sua compreensão dos versos acima.

3. O conto “Lembrança” tem o seguinte início: “De minhas lembranças ve-
lhas, uma volta sempre, para afligir-me ou porque não a entendo”. De qual 
lembrança se trata?

4. No conto “Ana”, qual o tipo de narrador? Transcreva um trecho do conto 
que comprove. (Nesse caso, resgato um conhecimento abordado em sala de 
aula, considerando ser relevante a narração estar em primeira pessoa).

5. Há três contos no livro que abordam a escola. São eles: “A última aula”, 
“Umas férias” e “Dois pares pequenos”. Como é a relação dos personagens 
de cada conto com a escola?

6. De qual conto você mais gostou? Justifique com argumentos.
7. Transcreva (ou comente) uma passagem do livro que tenha marcado sua 

leitura. Justifique essa escolha.
8. Estabeleça uma relação entre o título e a tramado conto.

Não muito diferente é a abordagem das obras escolhidas livremente. Nas ativi-
dades propostas,importa observar, sobretudo, o grau de envolvimento do aluno leitor 
com o livro, sua satisfação ou não com sua opção. Daí uma abordagem também assen-
tada na escolha. No caso da poesia, frutificam atividades variadas, desde a leitura oral, 
explorando a pontuação e o ritmo dos versos, bem como a percepção das palavras, 
observando-se a escolha lexical feita pelo poeta. Na faixa etária dos alunos de sétimo 
ano, é possível também propor a atividade de ilustração das imagens, cenas e sentidos 
agenciados no encontro entre as palavras, versos e estrofes e a percepção individual e 
singular de cada leitor. Na verdade, são os textos que suscitam as abordagens, uma vez 
que a leitura é realizada mediante o estabelecimento de conexões, de relações, tanto 
com outros textos lidos quanto com a própria realidade circundante. 

No caso da leitura de texto do tipo narrativo, são interessantes atividades como:
1. Exposição da personagem de que o leitor mais gostou/desgostou, justifican-

do a escolha, com a exposição do perfil e dos desdobramentos de suas ações;
2. Exposição, em poucas palavras, do enredo do livro;
3. Apreciação crítica da obra, observando-se a linguagem, a temática, a visão 

de mundo do autor, a adequação ao público leitor, o que pode resultar na 
indicação ou contra indicação a outros leitores;

4. Roda de leitura;



Veredas escolares: partilhando experiências criativas de ensino e aprendizagem do CEPAE/UFG 219

5. Narração da história, em duplas, para posterior escrita pelo colega e apre-
sentação para a turma, de forma que todos conheçam os livros escolhidos e 
lidos;

6. Elaboração de resenha crítica para exposição na biblioteca da escola, a fim 
de influenciar outros leitores.

Retomando a proposta da licença que se concede ao aluno para escolher um 
livro a cada escala (o que corresponde a cinquenta por cento das obras a serem lidas 
durante o ano), ela tem como propósito, além da liberdade de escolha, oportunizar 
o exercício da autonomia, o que certamente se constrói com a influência, especial-
mente nessa fase da vida. Além disso, há que se considerar que o gosto também pode 
ser aprendido. Assim, no desempenho dessa atividade de escolha de títulos literá-
rios pelos jovens alunos,pode-se observar com frequência a influência da ação leitora 
alheia.Ainda que a ascendência aconteça muito comumente entre os pares– colegas 
ou amigos na mesma faixa etária, com os mesmos interesses e gostos – ela ocorre 
esporadicamente na relação com outros, como familiares adultos e professores, ou 
outros meios, como as atraentes vitrines das mega livrarias e as adaptações para outra 
linguagem, como o cinema. Como exemplos de influência de adultos, merecem ser 
citados aqui os clássicos Vinte mil léguas submarinas e Viagem ao centro da terra, de 
Júlio Verne, títulos indicados por familiares, e O morro dos ventos uivantes, de Emily 
Brontë, escolha de um aluno por indicação de sua bisavó, que certamente confidencia-
ra ao bisneto sua predileção pelo romance na juventude. 

Para ilustrar a influência dos pares, relevando-se aqui o sentido de influência 
como animação e entusiasmo, observa-se a circulação das famosas séries de autores 
como Rick Riordan, Stephenie Meyer e J.K. Rowling, com seus heróis, monstros, 
lobisomens e bruxos, que fazem grande sucesso entre os pré-adolescentes. Mas outro 
gênero de protagonista, não mais herói ou mágico e sim humano e com suas fra-
quezas, tem atraído muito os leitores, justamente pela previsível identificação desses 
jovens leitores com o garoto e suas peripécias, todas vividas num universo cotidiano, 
familiar e contemporâneo. Trata-se da série Diário de um banana, de Jeff Kinney, 
com vários livros publicados, sendo alguns já adaptados para o cinema. Esse é um dos 
títulos campeões de escolha, principalmente dos meninos. 

Mas observe-se que sendo herói ou humano, poderoso ou “banana”; habitante 
de universos míticos ou do mundo real, essas personagens têm povoado a imaginação 
dos jovens leitores e promovido o que muitos estudiosos consideram de suma impor-
tância para a formação dos jovens: a leitura literária. Assim, seja em razão do apelo 
dos atraentes, poderosos e convincentes recursos cinematográficos ou por influência 
da força persuasiva da cena ao vivo de um colega – ávido leitor – que lê furtivamente 
durante a aula, o certo é que a prática leitora pode ser contagiante.

Para dar maior realce ao contexto de sala de aula como mobilizador da práti-
ca leitora, cumpre trazer à cena outra fonte de influência, que no caso da leitura do 
gênero literário deve atuar mais por eloquência e entusiasmo do que por autoridade 
moral ou intelectual: a do professor. Por prudência, ressalte-se novamente aqui sua 
função inequívoca de mediador da leitura, num projeto que priorize a formação de 
futuros leitores literários. E a ilustração para esse tipo de influência resgata o episó-
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dio de sala de aula determinante para o recorte que se pretendeu fazer nesta reflexão, 
ao qual chamei no subtítulo de “Um curioso caso de influência”. Como se poderá ver 
pela breve exposição da circunstância, o interesse em narrá-la deve-se ao efeito per-
suasivo provocado nos leitores, e não propriamente aos desdobramentos da prática 
leitora. Interessa-me, aqui, realçar o fato de que o acesso ao título, ao conflito ou ao 
comentário de um aspecto da trama pode ser suficiente como atração para a leitura 
de um livro.

Assim, o que segue é a súmula do caso em torno do livro A mocinha do 
Mercado Central, romance da autora mineira Stella Maris Rezende, publicado em 
2011, ganhador, entre outros prêmios, do Jabuti 2012. Tendo acabado de começar 
a leitura do livro, que adquiri muito atraída pelo título, comentei com meus alunos, 
lançando-lhes a pergunta:Quem seria essa “mocinha”? Agora, analisando o caso, 
observo a força desse título. O que haveria “por trás” do enunciado “A mocinha 
do Mercado Central”? O que nos aguardaria, a nós, leitores, o folhear das páginas 
desse livro? Um livro cujo títuloso a quase anacrônico, por duas razões: a expressão 
“mocinha”, pouco usada contemporaneamente, e a referência a “mercado central”, 
espaço comercial em baixa, ou com pouca evidência em época de hipermercados e 
shopping centers. Mas o anacronismo adiciona, à leitura dos leitores jovens, incom-
preensões, curiosidades, mistérios. Trata-se, portanto, de um título que apela, no 
sentido positivo, à imaginação do leitor. 

Quem seria essa “mocinha”, vestida com palavra de doce sotaque e declarada 
nostalgia, mesmo para quem não a usa no vocabulário cotidiano, e que figura na capa 
do livro em traços esfumados? A pergunta é então acompanhada pela apresentação ma-

terial do livro. Assim, além do título da 
obra, concorre também como chamariz 
o livro-objeto, que aqui tem sua capa 
reproduzida para confirmar o efeito 
sobre os leitores. A cor preponderante 
da capa surpreende pelo inusitado tom 
laranja, assim como chama a atenção a 
representação gráfica da protagonista, 
no traço estilizado do ilustrador. 

De corpo inteiro, a mocinha é 
apresentada ao leitor portando uma 
mala, objeto que metaforiza a viagem, 
que por sua vez traz como desdobra-
mento a sugestão de mistério. A força 
simbólica da mala, que aqui poderia 
com a ajuda de dicionários de símbolos 
ser largamente explorada, certamente 
guarda forte relação de sentido com a 
viagem empreendida pela protagonis-
ta na trama do romance. Atenho-me, 
contudo,ao que diz respeito ao mistério 
que a singela mas significativa imagem 
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gráfica da capa evoca, considerando-a, desse modo, mais um forte atrativo ao leitor. 
Assim como outros elementos apontados como anacrônicos, a mala se afigura grafi-
camente um tanto démodé, o que reafirma o universo extemporâneo em que a prota-
gonista parece transitar.

Feita a apresentação do livro-objeto em sala de aula, seguiu-se a exposição do 
conflito gerador da narrativa, mais provocador que título e capa juntos: o desejo de uma 
garota, cujo nascimento resultou de um estupro, de conhecer seu pai. Essa será a via-
gem, a busca da mocinha pelo pai, que no passado estuprara a mãe. Mas se o conflito 
soa indigesto e impressiona, a forma de narrar, que transita “de uma aparente inocente 
ingenuidade até os conflitos existenciais mais complexos” (GOLDBERG, 2011), e a 
complexidade dada às personagens, especialmente à protagonista em seu jeito sereno 
de lidar com seu grande conflito, certamente surpreenderiam mais os leitores. 

Assim, foi imediata a solicitação de empréstimo do livro, especialmente por 
parte das meninas, dado o desejo de embarcar na viagem junto com A mocinha do 
Mercado Central.

Considerações finais

Daniel Pennac (1995)pondera que o verbo ler, tal como o verbo amar, não 
admite o imperativo. Ou seja, a leitura depende de conquista, só se realiza quando há 
vontade do leitor. Diante disso: como viabilizar a leitura na escola, buscando promo-
ver a experiência estética e a educação dos sentidos pela via da palavra literária ao 
jovem leitor escolar? Quem fará o papel de conquistador, no caso da leitura escolar? 
Vimos que é possível que haja muitos conquistadores, mas certamente o sujeito que 
figurar como mediador, ou seja, o professor (ou o bibliotecário) é quem deve propiciar 
que a sala de aula seja um ambiente de provocação para o desconhecido. Retomando 
as citações do primeiro parágrafo, posso afirmar que o que determinou o desejo de 
abrir o livro de Stella Maris Rezende, tanto em mim quanto em minhas alunas, foi o 
desejo de conhecer a mocinha do Mercado Central, expressão que, por si só, instaura 
o mistério e, consequentemente, nosso desejo de desvendá-lo. No ato da leitura, con-
firmamos o papel da literatura no desvendamento do homem e sua natureza, da vida 
e seus reveses.
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LeiturA De poemAs em AuLA De FrAnCês LínguA 
estrAngeirA (FLe): proDuções surpreenDentes

Silvana MatiaS Freire

introdução

Na condição de professora de francês língua estrangeira, temos trabalhado, há 
2 anos com uma turma do ensino fundamental 2ª fase, o poema em língua francesa 
conjugada ao programa de curso e ao método adotado nessa turma. Para o desenvol-
vimento desse trabalho, a escolha das poesias foi norteada, principalmente, pela faixa 
etária dos alunos, entre 11 e 13 anos. A partir desse critério, levamos em consideração 
quatro pontos: o conteúdo aproximado ao do programa de curso, o léxico conhecido 
pelos alunos, a sintaxe simplificada e a curta extensão dos poemas.

Após alguns meses de pesquisa, interrogamos aos alunos, por meio de um 
diário dialogado, o que achavam de trabalhar poesias intercaladas com o conteúdo 
do livro. Uma das respostas nos fez repensar o modo de escolha das poesias: o aluno 
respondeu que gostava de estudar poesias, mas preferia as sérias e acrescentou “essas 
que estamos estudando são muito bobinhas”.

Essa resposta levou-nos a reavaliar os critérios inicialmente adotados. Perce-
bemos que a seleção das poesias por faixa etária, levando em consideração o conhe-
cimento prévio (léxico, sintaxe e conteúdo já estudados no livro didático), era muito 
limitada e não estava contribuindo para o avanço intelectual dos alunos, pois esta-
va sempre retornando ao mesmo vocabulário, à mesma estrutura frasal e ao mesmo 
conteúdo. Além disso, a discussão sobre o assunto abordado nos poemas também se 
tornava limitada.

Assim, redirecionamos a condução do trabalho de modo a superar a limitação 
detectada. A preocupação em adequar as poesias à faixa etária e ao conhecimento 
prévio do aluno deixou de ser relevante para a seleção dos poemas. 

Além do comentário do aluno no diário dialogado, outro fator nos encorajou a 
selecionar poemas não relacionados com os conteúdos trabalhados no livro didático: 
a constatação de que os jovens dessa faixa etária utilizam de modo exaustivo redes 
sociais para postar poemas. As redes sociais apresentam uma oportunidade favorável 
à veiculação desse gênero literário. No entanto, observamos que os poemas reproduzi-
dos, em geral, aparecem fragmentados e mal traduzidos. Como obra de arte, eles per-
dem sua potência estética. Para a maioria desses jovens, a escola é o único lugar onde 
terão oportunidade de conhecer os poemas integralmente. Propomos assim, levar ao 
conhecimento dos alunos a íntegra e o original dos poemas, trabalhando todos os 
aspectos desse gênero literário que podem proporcionar efeitos estéticos. Insistimos, 
inicialmente, nos efeitos produzidos pela materialidade sonora dos poemas. Posterior-
mente, exploramos as significações transmitidas.
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referencial teórico

Esse trabalho tem como referenciais teóricos a linguística e a psicanálise, em 
especial, os trabalhos dos seguintes autores: Saussure (1995), Jakobson (1979), Freud 
(1905[1996])) e Lacan (1957-1958[1999]) (1972-1973[1976]).

Partimos de dois referenciais teóricos que estão ligados no interesse em inves-
tigar as leis que presidem a linguagem em sua materialidade: a linguística estrutural 
e a psicanálise.

De modo breve, podemos dizer que a linguística estrutural empreende seu es-
tudo sobre a linguagem tendo como objetivo definir seu objeto, a língua, e a psicaná-
lise o faz para compreender o funcionamento do inconsciente cuja estrutura é de uma 
linguagem (Lacan, 1972-1973[1975, p. 62]). Desses dois referenciais, nos interessa as 
contribuições que eles oferecem referentes à aquisição de linguagem: língua materna 
e língua estrangeira.

Articularemos, a seguir, o ponto em que esses dois referenciais se aproximam e 
nos fornecem elementos para fundamentar nossa escolha em priorizar o trabalho com 
a sonoridade dos poemas, antes de passarmos à discussão sobre a significação. 

Em um estudo destinado a recuperar a origem da escrita e a implicação de uma 
aquisição malograda da escrita na clínica psicanalítica, o psicanalista Gérard Pommier 
(1993[2004, p. 144]) escreve:

De uma língua estrangeira que não conhecemos, ouvimos, inicialmente, um fonetismo 
que não percebemos mais em nossa língua, pois estamos ocupados com a significação da-
quilo que expressamos. Escutando uma língua incompreensível, ouvimos sons tão estra-
nhos quanto aqueles da primeira música, sons dos quais perdemos a memória ao atribuir 
às palavras um sentido (tradução nossa).

Podemos observar, no fragmento da obra de Pommier, um fundamento linguís-
tico retirado do trabalho daquele que é o precursor da linguística moderna, F. Saussure 
(1995, p. 21): “Quando ouvimos falar uma língua que desconhecemos, percebemos 
bem os sons, mas devido à nossa incompreensão, ficamos alheios ao fato social”. O 
fato social aqui mencionado é justamente o objeto, definido por Saussure, que deu à 
linguística o estatuto de ciência: a língua.

Outro linguista que embasará nossa pesquisa é Roman Jakobson (1979). Em 
um estudo realizado sobre a aquisição da linguagem oral pela criança, ele (Jakobson 
1979, p. 80) diz que a aquisição de “sons funcionais” da linguagem contrasta com a 
grande variedade de emissão de sons que ela pode produzir em uma fase chamada de 
pré-linguística. A criança, antes de adquirir a língua materna, é hábil tanto na produ-
ção quanto na percepção dos sons das línguas:

(...) a fase pré-linguística do balbuciar manifesta frequentemente uma extraordinária 
variedade de produções motoras que contrasta com a pobreza surpreendente em “sons 
funcionais” que caracteriza em seguida os primeiros empregos da linguagem (tradução 
nossa). 

Não pretendemos, evidentemente, em nossa proposta de atividade, que o 
aprendiz de língua estrangeira faça uma regressão para retomar sua capacidade de 
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perceber e articular sons de tempos imemoriais. Acreditamos, porém, que a experi-
ência estética pela qual os alunos passam, ao escutar sons e ao manejar fonemas e 
sílabas de poemas em uma língua estrangeira, imprima neles uma disposição mais 
favorável tanto à leitura desse gênero literário quanto ao aprendizado de uma língua 
estrangeira e que essa disposição se estenda a outras manifestações artísticas: teatro, 
pintura, dança, cinema etc.

Freud (1905[1996, pp. 124 e125]), ao tratar da origem do prazer que se obtém 
na criação do chiste, nos animou a estudar efeitos de prazer, próximos aos experimen-
tados ao ouvir um chiste, que podem surgir em criações poéticas em língua estran-
geira:

O jogo – guardemos esse nome – aparece nas crianças que estão aprendendo a utilizar as 
palavras e a reuni-las. Tal jogo obedece provavelmente a um dos instintos que compelem 
as crianças a exercitar suas capacidades (Gross [1889]). Ao fazê-lo, deparam com efeitos 
gratificantes, que procedem de uma repetição do que é similar, de uma redescoberta do 
que é familiar, da similaridade do som etc. e que podem ser explicados como insuspeita-
das economias na despesa psíquica. Não é de se admirar que esses efeitos gratificantes 
encorajem a criança a prosseguir no jogo e a continuá-lo sem atentar para o sentido das 
palavras ou para a coerência das sentenças. O jogo com palavras e pensamentos, mo-
tivado por alguns gratificantes efeitos de economia, seria pois o primeiro estágio dos 
chistes (grifo do autor).

Descrição de uma aula

Descreveremos a sequência em que foram desenvolvidas, em uma turma de 
20 alunos do 8º ano do ensino fundamental, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 
à Educação/ UFG, as aulas sobre o poema Familiale (anexo 1) de Jacques Prévert 
(1949[2011]). Acrescentamos, em seguida, algumas justificativas sobre as estratégias 
adotadas:

1. Distribuímos a cópia do poema aos alunos. 
2. Fizemos a leitura do poema. Na terceira leitura, solicitamos aos alunos que 

repetissem. Alguns alunos se apresentaram voluntariamente para realizar uma leitura 
individual, em voz alta.

3. Explicmos, de forma breve e simples, as características do poema Familia-
le: composto de versos livres, rimas e repetições (de léxico e de estruturas frasais).

4. Solicitamos, como tarefa de casa, que ensaiassem a leitura para recitar na 
próxima aula.

A proposta de realizar leituras do poema em voz alta, antes de realizar qualquer 
trabalho introdutório referente ao vocabulário, à estrutura do poema e à contextuali-
zação, teve como finalidade provocar de imediato a percepção auditiva dos alunos em 
relação à musicalidade da língua estrangeira e, principalmente, o jogo sonoro produ-
zido pela rima e pela repetição. Nesse primeiro momento, o objetivo era não desviar 
a atenção dos alunos para o significado das palavras.

Cada aluno acompanhou a leitura, com uma cópia digitada do poema, a fim de 
evitar um sentimento de desnorteamento que poderia afetá-lo ao ser lançado em um 
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universo linguístico cujos sons não produziam sentido. Por isso, decidimos recorrer 
à escrita no momento da leitura. De acordo com Revuz (1998, p. 222) “o recurso à 
escrita se apresenta como uma proteção contra alguma coisa que parece regressiva e 
transgressiva.”

Aos alunos que se manifestaram, foi solicitado que fizessem a leitura individu-
al, em voz alta. A correção da pronúncia foi realizada à medida que a leitura foi feita. 
Tal estratégia, inicialmente, pode comprometer a musicalidade própria da língua e do 
poema. Porém, a correção é importante, pois somente se alcança o ritmo de um poema 
se houver fluência na pronúncia das palavras e versos. Além de uma pronúncia correta 
e fluente, só encontramos o ritmo que um poema é capaz de produzir se o repetirmos 
inúmeras vezes em voz alta. Inicialmente, os alunos ficam ansiosos para decifrar o 
sentido dos termos desconhecidos, mas logo entendem a proposta de trabalho e vol-
tam sua atenção para a recitação dos poemas. 

A explicação sobre as características de um poema foi feita para mostrar as 
várias formas em que um poema pode ser construído.

5. Na aula seguinte, sete alunos se apresentaram, voluntariamente, para recitar 
o poema. Aparentemente, apenas quatro haviam se preparado para fazê-lo, pois não 
foi necessária nenhuma correção.

6. Finalmente, passamos para a contextualização do poema. A maioria dos alu-
nos já tinha alguma idéia sobre o tema abordado, pois além de conhecerem os vocá-
bulos ligados a relações familiares já antecipadas pelo título Familiale (père, mère, 
fils), aparecem também termos cognatos (guerre, naturel, cimetière). Mas, somente 
após esclarecer outros termos presentes no poema, os alunos iniciaram uma discussão 
animada sobre o tema.

O poema Familiale evoca uma cena familiar em que aparecem três persona-
gens: o pai, a mãe e o filho. De modo monótono e repetitivo, Prévert apresenta a 
simplicidade de suas ocupações, criando a impressão de que se trata de uma situação 
cotidiana banal. Um estranhamento, no entanto, irrompe nessa cena. A presença do 
filho na guerra é uma atividade colocada ao lado daquelas realizadas pela mãe e pelo 
pai. Fazer a guerra equivale, no poema, a fazer tricô e a fazer negócios. “Tudo muito 
natural”, diz o poema “Familiar” (anexo 1) de Prévert (1085). “A guerra continua a 
mãe continua ela tricota/ O pai continua ele negocia/ O filho foi morto ele não conti-
nua mais/ O pai e a mãe vão ao cemitério/ Tudo muito natural acham o pai e a mãe/ A 
vida continua a vida com o tricô a guerra os negócios”. 

O mal-estar produzido pela escuta de termos desconhecidos em uma língua 
estrangeira deu lugar, neste momento, ao mal-estar produzido pela compreensão do 
tema abordado e pela repetição de um verso em especial Ils trouvent ça tout naturel le 
père et la mère (Tudo muito natural acham o pai e a mãe).

A discussão se deu basicamente em torno da expressão “Tudo muito natural”. 
A morte é natural? A morte de um jovem na guerra é natural? Os pais acharem a morte 
do filho na guerra é natural? A guerra é natural?

A reação de dois alunos, em especial, foi bastante surpreendente. Uma aluna 
demonstrou enorme inquietação com o verso acima citado. Para ela, era inconcebível, 
em qualquer circunstância, achar natural a morte de um filho. Outro aluno, que sempre 
demonstrou resistência às atividades propostas, ou por meio de conversa excessiva 
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ou concentrado em desenhos realizados durante o período de aula, engajou-se na dis-
cussão, apresentando argumentos interessantes e bem justificados. Para ele, a morte é 
algo muito natural, poderia não ser já que se trata de um jovem. Porém, a probabili-
dade do jovem soldado retornar vivo de uma guerra é muito reduzida. Desse modo, a 
morte do soldado é natural e conclui “o que não é natural é haver guerra”. 

Considerações finais

Utilizamos como ferramenta de avaliação e condução do trabalho o diário dia-
logado. Os diários serviram-nos como fonte de reflexão sobre o trabalho desenvolvido 
na turma. A partir dos comentários e respostas dos alunos obtivemos elementos para 
analisar nossa atuação e, por vezes, mudar os rumos de nossa intervenção. Foi com 
base em comentários de alunos que modificamos os critérios de escolha dos poemas.

Uma aluna demonstrou enorme inquietação e até indignação diante do poema 
de Prévert. O mal-estar experimentado pela aluna fez com que ela produzisse, volun-
tariamente, um poema em resposta ao de Prévert (anexo 3).

Outro resultado surpreendente foi realizado por um aluno que sempre demons-
trou desinteresse pela disciplina e que, na maior parte das aulas, estava concentrado 
em seus desenhos. Esse aluno, em seu diário dialogado, dava respostas curtas e ocu-
pava o espaço do caderno com desenhos (anexo 4). Seu inesperado envolvimento na 
discussão sobre o poema, chamou-nos a atenção e nos fez cogitar que pelo desenho 
poderíamos fisgar seu interesse, pelo menos, na leitura dos poemas. Pela primeira vez, 
o aluno leu e traduziu um poema e produziu uma ilustração do poema Familiale de 
Prévert (anexo 5).

O procedimento com esse aluno não se deu de modo planejado e calculado. 
Propusemos a ele uma troca: ele leria os poemas e permitiríamos que ele desenhasse 
em sala, sem repreendê-lo e até providenciaríamos seu material de desenho. Sua tarefa 
seria ilustrar os poemas, mas para fazê-lo, precisaria lê-los. Esta idéia nos ocorreu 
após a leitura de um livro intitulado “Brilhante – A inspiradora história de uma mãe 
e seu filho gênio e autista” (Barnett 2013). Esse não é um livro acadêmico-científico, 
nem tem pretensões literárias, mas a sinceridade do relato inspirou nossa atuação. 
Trata-se do testemunho de uma mãe numa busca desesperada para fazer seu filho 
autista brincar. Barnett relaciona a experiência com seu filho (e com as crianças da 
creche que cuidava) àquela vivida por sua mãe com sua irmã mais nova:

Então, em vez de martelar em todas essas tarefas que aquelas crianças não eram ca-
pazes de fazer, pensei em começar com o que elas queriam fazer (...) A maioria dos 
terapeutas removia um brinquedo ou quebra-cabeça favorito da mesa para a criança se 
concentrar nos objetivos terapêuticos deles, alguns chegavam a esconder o brinquedo (...) 
Aproveitar as paixões da criança podia não ser a maneira mais convencional de trabalhar 
com ela, mas era o jeito como eu sempre havia trabalhado com as crianças de minha 
creche. Acredito que essa abordagem tem muito a ver com a maneira como minha irmã 
Stephanie e eu fomos criadas. Stephanie, mais nova que eu apenas quatorze meses, era 
uma artista prodígio em criança (...) Infelizmente, a excepcional capacidade artística de 
Stephanie não a ajudou muito na escola (...) É de se notar que minha mãe nunca tentou 
alterar o desempenho escolar desanimador de Stephanie (...) “Se você não consegue fazer 
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arte, ninguém se importa. Mas, se não consegue fazer matemática, todo mundo arranca os 
cabelos”, ela observou para mim uma vez. “Por que isso?” Achei o comentário dela um 
tanto surpreendente, uma vez que ela era contadora e adorava números (...) De qualquer 
forma, em vez de intimidar Stephanie por seus fracassos, minha mãe focou seus dons (...) 
A abordagem de minha mãe aos desafios de Stephanie me mostrou que olhar sob outra 
luz uma situação que parece desesperadora pode revelar um dom e uma vocação (itálicos 
da autora) (2013, pp. 77-79)

A experiência com esses dois alunos foi bem sucedida. Os desafios, porém, 
são vários e continuam. O primeiro deles se coloca de saída: acreditamos que todos 
os nossos alunos possuam talentos, a grande questão é identificá-los uma vez que a 
maioria deles não se dão a ver facilmente. O segundo é descobrir modalidades de en-
corajar os talentos de nossos alunos e que isso ajude-nos a fazê-los assimilar os conte-
údos de nossas disciplinas. Pois, sabemos que não se trata de passar toda vida escolar 
instigando neles mal-estar ou incentivando-os a ilustrar poemas. Mas, retomando as 
palavras de Barnett, tentar “olhar sob outra luz” uma situação desfavorável pode ser 
um bom início. 
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Anexo 1

Familiale

La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre

Elle trouve ça tout naturel la mère
Et le père qu’est-ce qu’il fait le père?

Il fait des affaires
Sa femme fait du tricot

Son fils la guerre
Lui des affaires

Il trouve ça tout naturel le père
Et le fils et le fils

Qu’est-ce qu’il trouve le fils?
Il ne trouve rien absolument rien le fils

Le fils sa mère fait du tricot son père des affaires lui la guerre
Quand il aura fini la guerre

Il fera des affaires avec son père
La guerre continue la mère continue elle tricote

Le père continue il fait des affaires
Le fils est tué il ne continue plus

Le père et la mère vont au cimetière
Ils trouvent ça naturel le père et la mère

La vie continue la vie avec le tricot la guerre les affaires
Les affaires la guerre le tricot la guerre
Les affaires les affaires et les affaires

La vie avec le cimetière.
Paroles, Jacques Prévert (1949).

Anexo 2

Familiar

A mãe faz tricô
O filho vai à guerra

Tudo muito natural acha a mãe
E o pai que faz o pai?

Negocia
A mulher faz tricô

O filho luta na guerra
Ele negocia

Tudo muito natural acha o pai
E o filho e o filho

o quê que o filho acha?
Nada absolutamente nada acha o filho
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O filho sua mãe faz tricô seu pai negocia ele
                                     [luta na guerra

Quando tiver terminado a guerra
Negociará com o pai

A guerra continua a mãe continua ela tricota
O pai continua ele negocia

O filho foi morto ele não continua mais
O pai e a mãe vão ao cemitério

Tudo muito natural acham o pai e a mãe
A vida continua a vida com o tricô a guerra

                                     [os negócios
Os negócios a guerra o tricô a guerra
Os negócios os negócios e os negócios

A vida com o cemitério.
Poemas, Jacques Prévert (1985).

Anexo 3
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Anexo 4
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Anexo 5
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eVentos De LetrAmento meDiADos por CArtAs

telMa Maria SantoS de Faria Mota

luzia rodriGueS da Silva

introdução

No presente trabalho, relatamos experiências vivenciadas em eventos de letra-
mentos mediados por textos de diferentes gêneros discursivos, com ênfase na carta. 
Tais eventos foram realizados em turmas de quinto ano da primeira Fase do Ensino 
Fundamental, no Centro de Ensino e Pesquisa aplicada à Educação/CEPAE/UFG. 

Adotamos como suporte teórico, a concepção Bakhtiniana de linguagem 
(BAKHTIN, 1995), as noções de gênero discursivo (BAKHTIN, 2010), os estudos sobre 
letramento como prática social (STREET, 2010;SANTOS, 2008; KLEIMAN, 2008), os 
apontamentos de Bazerman (2006), que abordam o gênero carta como tipicamente de 
base social, e de Soares (2001), que redimensionam a alfabetização, entre outros

Defendemos o caráter polifônico, dialógico e interacional de linguagem 
(BAKHTIN, 1995, 2010),que se filia à concepção de letramento como prática social 
em que a leitura e a escrita são concebidas como elementos constitutivos do processo 
de socialização.Nessa perspectiva, a prática de escrita é vinculada a determinados even-
tos, ressignificando a prática escolar para desempenhar seu papel social e romper como 
reducionismo do ensino da Língua Portuguesa que, em muitos contextos escolares, con-
templa apenas a forma, em detrimento às necessidades socioculturais dos alunos. 

Desenvolvimento

Conforme Santos (2008, p. 121), “a discussão em torno das práticas de le-
tramento oferecidas aos alunos atesta a necessidade de ressignificação do ensino da 
escrita em nossas escolas. Contudo, para que isso se concretize numa perspectiva 
Bakhtiniana, a linguagem deve ser concebida na sua totalidade e integrada à vida 
humana,ao mesmo tempo que reflete, refrata as relações sociais, políticas, econômi-
cas e ideológicas. Nessa dimensão social, o diálogo é considerado como a categoria 
básica da linguagem. 

Segundo o ponto de vista de Bakhtin (1995), toda interação é dialógica e faz 
parte de um processo contínuo de comunicação, que se materializa por meio das pala-
vras, que “são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a 
todas as relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN, 1995, p. 41). A natureza 
dialógica da linguagem tem contribuído para que possamos compreender a leitura e 
a escrita como processos enunciativos. Por isso,defendemos o trabalho pedagógico 
com gêneros discursivos para que seja mais significativo para o aluno,de maneira a 
aproximá-lo das situações reais do uso da escrita. Nessa perspectiva, selecionamos o 
gênero carta para trabalhar a sua verticalidade.
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Tal escolha,em eventos de letramento do quinto ano do Ensino Fundamental,dá-
-se por este gênero oferecera possibilidade de o aluno se colocar como sujeito sócio-
-históricoe cultural, discutindo, argumentando, defendendo e contrapondo ideias, 
confirmando que “usar a escrita é um componente para ajudar uma luta política mais 
ampla” (STREET,2010, p. 52).

Os eventos mediados pela carta também possibilitam momentos de leitura de 
textos de outros gêneros: artigo de opinião, editorial, entrevista, notícia, enfim toda a 
diversidade textual, principalmente os textos jornalísticos, que fomentam discussões 
e pesquisas sobre um determinado tema, favorecendo os debates para tomada de opi-
nião e posição.

Partindo desse pressuposto, elaboramos sequências didáticas que, segundo 
Dolz e Schneuwly (2004apud MARCUSCHI, 2009), devem ser organizadas siste-
maticamente em torno de um gênero para que seu uso seja mais adequado. Além 
disso, ressaltam esses autores que tais sequências, assim organizadas, possibilitam a 
produção de textos, que, inicialmente, são produzidos com ajuda e mediação do pro-
fessor. Posteriormente, os alunos adquirem maior autonomia, podendo ser capazes de 
produzir seus textos sem intervenções. 

Não restam dúvidas, portanto, que a efetivação de eventos de letramento pau-
tados por sequências didáticas ancoradas pelos gêneros discursivos, possibilita condi-
ções necessárias à produção de textos. Contrapondo-se à realidade escolar em que os 
alunos escrevem apenas com o objetivo de cumprir uma tarefa para o professor, sendo 
este o seu único interlocutor, esse autor considera que a criança tem de estar em situ-
ação real de escrita. Assim, ela necessita ter o que dizer, razões para dizer, para quem 
dizer e estratégias para dizer (GERALDI, 1997). Levando isso em consideração, a 
escola amplia as interações dialógicas da criança em seu contexto social, que vai além 
dos muros escolares. 

A linguagem não pode ser usada como se fosse neutra, servindo apenas de 
instrumento para transmissão de certos conteúdos desligados da vida da criança, não 
pode ainda ser entendida como uma habilidade a ser adquirida através da associação 
de estímulos e respostas, de forma passiva e mecânica. Do contrário, o papel do outro 
e da interação dialógica ficaria esquecido.

O texto passa a ser, então, para nós alfabetizadores/as, elemento básico. En-
tendemos que o processo de aquisição de leitura e escrita deve ser iniciado a partir 
da interação dos alunos com unidades de sentido que, em nossa concepção, são os 
textos. Por isso, é importante que desde o início a criança também use a escrita como 
um meio de interagir com outros interlocutores. Segundo Braggio (2005, p. 81), “a 
criança não escreve por escrever, toda vez que escreve, ela tenta comunicar alguma 
coisa, mesmo que sua escrita ainda esteja representada por rabiscos, que a criança lê 
como portadores de significados”.

Tal pressuposto teórico nos ajudou quanto ao redimensionamento de nossa 
prática pedagógica. O processo de aprendizagem da leitura e da escrita é fundamenta-
do no texto, que se configura como unidade mínima de sentido. Desse modo, as histó-
rias, as listas, os diários, os textos informativos e argumentativos, as cartas passaram 
a ser abordados dentro de uma perspectiva mais funcionalista e social, tendo em vista, 
principalmente, o interlocutor.
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A escolha do gênero carta se deu pela sua estrutura interativa, concreta e dia-
lógica em eventos de letramento na sala de aula, espaço de discussão, de debates, de 
interação de conhecimentos sobre um tema. O trabalho com esse gênero favorece o 
ensino, que, conforme Macêdo (2010, p. 457), tem como “foco principal as práticas 
de letramento e as interações construídas em salas de aula de crianças que estão em 
fase de alfabetização”.

A carta possibilita ter um interlocutor determinado, ela assume uma posição 
responsiva. Sua resposta vai favorecer o diálogo entre enunciados, num emaranhado 
de discursos sem fim. Para Bakhtin (1995, p. 132), “a cada palavra da enunciação que 
estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras 
nossas, formando uma réplica”.

Nós, professores do CEPAE/UFG, ao longo dos anos, vimos estruturando e 
organizando o Projeto de Ensino de Português. Assim, optamos por selecionar alguns 
gêneros para serem verticalizados em cada ano (série) escolar. Para o quinto ano, foi 
selecionada a carta.

Em nossos planejamentos semanais, foram elaboradas atividades pedagógicas 
a partir de uma sequência didática com projetos interdisciplinares de leitura e inter-
pretação de textos dos gêneros diversos e oportunos à temática.

Quanto à carta, como já enfatizamos, ela foi selecionada por ser considerada 
um gênero que, segundo Bazerman (2006), desempenha um papel especial na forma-
ção dos muitos outros gêneros, e ainda por seu caráter interativo e persuasivo. Mesmo 
a carta ficcional serve de entretenimento e de exercício comunicativo na construção 
de vínculos que podem ser estabelecidos. 

Para a sistematização e o aprofundamento do ensino da carta, trabalhamos 
com várias atividades com outros gêneros discursivos, principalmente o jornalístico, 
como o artigo de opinião e o editorial. Fizemos uso dos gêneros do tipo dissertativo, 
porque na escrita do carta, como foi proposta, a construção de estratégias argumenta-
tivas se faz necessária.

Objetivamos escrever uma carta que seria dirigida a um deputado Federal, 
que, à época, lutava pela PEC 115, em defesa do cerrado goiano. Essa atividade teve, 
então, auditório real.

Para entendimento do tema “cerrado goiano”, os alunos leram em média cinco 
textos informativos sobre o bioma cerrado, sua fauna, flora, biodiversidade. Leram tam-
bém outros dois textos sobre o planeta Terra e o uso indevido da água. Todos retirados 
de jornais e sites. Os textos dialogavam entre si, possibilitando leituras intertextuais, 
para que os alunos produzissem textos informativos sobre o tema e chegassem à carta.

Para a escrita do texto informativo, os alunos contavam com a orientação de 
uma planificação de texto. Como mediadores, expúnhamos no quadro-giz um roteiro 
para que as informações necessárias não fossem perdidas. Outro momento importante 
era a ida à sala de computação para que pudéssemos pesquisar e ler mais textos sobre 
o tema Cerrado Goiano. Na oportunidade, mandávamos e-mails para os envolvidos 
com a PEC 115.

Depois de estarem bem interagidos e familiarizados com o tema, os alunos 
começavam a escrita da carta em que se colocavam favoráveis à aprovação da medi-
da provisória. Em seguida à escrita, era feita uma troca dos textos entre os pares, os 
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mediadores mais diretos, para perceberem alguma incoerência quanto à estrutura, à 
forma, ao aspecto ortográfico e semântico, entre outros.

Logo após, mais uma vez, fazíamos a revisão dos textos junto aos alunos para 
que eles pudessem reescrevê-los e enviá-los aos seus destinatários, via correio, o que 
foi feito. A pretensão mais significativa destes eventos de letramento escolar, situados, 
era que os alunos se colocassem como sujeitos de mudança, se sentissem cidadãos 
e que, mesmo de forma basilar, conseguissem perceber a força da escrita em nossa 
sociedade letrada. Isso se fez realidade e foi reforçado com a pronta resposta do des-
tinatário, um deputado federal, a todas as cartas dos alunos, que puderam se certificar 
dos efeitos de sua ação no mundo por meio dos gêneros discursivos. 

Considerações finais

A partir de estudos e de uma prática pedagógica fundamentada em atividades 
sob a perspectiva de gêneros discursivos, concluímos que, de fato, uma proposta de 
letramento em que tais gêneros assumem uma posição de centralidade não é apenas 
um modismo, mas isso vai depender do modo como o profissional elabora a sequência 
didática e conduz as atividades.  A nosso ver, elas devem ser feitas de forma questio-
nadora, levando os alunos a tomarem uma posição frente a um determinado problema 
social. Além disso, o uso do gênero possibilita o exercício de poder e legitima o nosso 
discurso. O que percebemos é que a carta é um gênero persuasivo, questionador que 
pode ser usado para o letramento e constitui um instrumento para a formação do leitor 
crítico, além de contribuir para o exercício da cidadania. 

O uso desse gênero faculta o movimento de escrever para um interlocutor real, 
possibilitando ao aluno escrever e reescrever seus textos, porque sabe que existe al-
guém que precisará compreender seus escritos. Então, ele escreve, faz revisão dos tex-
tos e se sente autor/ado que escreveu. Sendo assim, o movimento de escrita e reescrita 
do texto torna-se menos árduo no processo de escritura, porque se torna significativo. 
O efeito de sentido é instaurado. 

O trabalho com os gêneros, em específico a carta, foi considerado uma forma 
de interlocução com outros possíveis leitores. Além disso, esse gênero facilitou, na 
sala de aula, o desenvolvimento de um processo de refacção de textos, pois estes eram 
constantemente revisitados por seus autores e colegas.
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ADAptAção e CompLementAção De mAteriAis 
DiDátiCos pArA o ensino De LínguA ingLesA nA 

eDuCAção básiCA: reLAto De experiênCiA

MaGali Saddi duarte

introdução

Já é de longa data a discussão que se trava nos meios acadêmicos sobre a perti-
nência do uso do livro didático ou de materiais autênticos1 em aulas de línguas estran-
geiras. Richards (1998), por exemplo, questiona se o uso de livros didáticos, de algum 
modo, limita ou cerceia a ação do professor, representando uma influência negativa 
em sala de aula. Para Costa (1987, p. 54), no entanto, o livro facilita a aprendizagem; 
provê ‘segurança’ aos alunos, além de exercer papel de mapa de viagem. Contudo, o 
autor observa que o livro não pode ser predominante, nem absoluto na definição do 
que o aluno irá aprender. 

De maneira geral a discussão se pauta pelo uso ou não do livro didático. O 
consenso só ocorre no entendimento de que não há livro perfeito (SAVIGNON, 1983; 
CUNNINGSWORTH,1988; CUNNINGHAM, 1995; TOMLINSON, 2001; WEI-
NINGER, 2001; QUINTERO, 2003). Neste sentido, conforme observa Duarte (2003, 
p. 69), “os linguistas que não se opõem ao uso do livro didático sugerem a sua ade-
quação e ou adaptação às necessidades do professor e dos alunos (QUINTERO, 2003; 
CUNNINGSWORTH, 1988; GABRIELATOS, 2003).

 A adoção de um livro como guia para as aulas de línguas estrangeiras implica 
seleção, adequação, adaptação, recurso financeiro, a decisão por um livro nacional ou 
importado, a proficiência do professor. Além disso, relatos de professores expressam 
que ainda hoje alguns materiais didáticos continuam sendo selecionados por coorde-
nadores de escolas e não pelo professor da disciplina. Essa questão, portanto, se torna 
ainda mais relevante se se tratar de escolas públicas. 

Mais recentemente, em 2011, numa atitude inédita o Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) passou a fornecer para as escolas públicas livros de língua inglesa e de 
língua espanhola para o ensino fundamental e a partir de 2012 os livros passaram a ser 
oferecidos para as escolas públicas de ensino médio. Sem desconsiderar a importância 
e o avanço que isso representa para o ensino de línguas estrangeiras nas escolas públi-
cas, experiências anteriores com materiais que não são produzidos para fins didáticos, 
tais como, música, filmes, poemas, contos de fada, artes plásticas, nos possibilitam 
afirmar que esses recursos qualificam a aula tornando-a mais interessante, motiva-
dora e interativa. Dentre os aspectos referentes às habilidades, o desenvolvimento da 
oralidade e da escrita são aspectos possíveis de serem observados. As experiências 
mencionadas se efetivaram em outras pesquisas desenvolvidas por nós nos anos de 
1995 e posteriormente em 1999. 

1 Considera-se material autêntico todo material que não produzido para fins didáticos.
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Desenvolvimento

A investigação na literatura da área sobre os motivos pelos quais as histórias 
devem fazer parte do ensino de língua estrangeirae de língua materna, Andrew Wright 
(1995) cita: motivação, significação, fluência, consciência linguística, estímulo para 
conversação e a escrita, comunicação e por último currículo2. Dos motivos apontados, 
o autor assinala o fato de as crianças necessitarem de ouvir histórias e estarem sempre 
predispostas a ouvi-las ou lê-las, elas passam a ser fonte de motivação. Além disso, 
ao ouvir as histórias as crianças buscam o significado das histórias. Se elas encontram 
tais significados, são recompensadas pela habilidade compreensão e são motivadas a 
tentar aprimorar suas habilidades de compreensão em níveis mais elevados. 

Pereira e Duarte (2006) explicam que uma das vantagens que os textos lite-
rários exercem no ensino de línguas estrangeiras trata-se da repetição dos chavões. 
Segundo as autoras, esse momento permite ao aluno experimentar a língua estrangeira 
de modo contextualizado, saindo da esterilidade dos chamados drills na metodologia 
do ensino e aprendizagem de línguas.

Dentre os trabalhos que dão suporte teórico a esta pesquisa, é importante re-
tomar, por exemplo, o artigo de Freire e Murce (2009), que traz questões importantes 
sobre o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras no que concerne a uma con-
cepção de corpo fundamentada na psicanálise, que o concebe como corpo pulsional 
ou corpolinguagem, corpo efeito de linguagem. No artigo, os pesquisadores partem 
de um problema bastante comum, o da frustração, entre professores, em relação a uma 
expectativa não alcançada por parte de seus alunos, o que não se restringe, evidente-
mente, às aulas de língua estrangeira (LE), mas à educação em geral. Outro problema 
está relacionado ao uso dos livros didáticos para o ensino de LE, nos quais não se 
percebe nenhuma referência ao corpo que vá além do que este comporta do registro 
do imaginário, isto é, do que concerne ao campo do sentido. O corpo é basicamente 
um corpo utilitário, assim como a língua é meramente um “instrumento de comunica-
ção”. A língua estrangeira acaba então se limitando a “servir para” o aluno aprender 
“como” comprar um bilhete numa estação, como pedir comida em um restaurante, 
como orientar-se dentro de uma cidade desconhecida etc. Os textos são utilizados 
como pré-textos “para” alguma coisa, antes de serem considerados por eles mesmos, 
como fruição, por exemplo. Claro que esses conteúdos também são importantes, mas 
não são tudo. Aprender uma língua estrangeira é muito mais complexo – ou muito 
simples, para alguns alunos –, é verdade, mas, de qualquer modo, não é sem conse-
quências para o corpo. Os pesquisadores lembram que, de um modo geral, em sala de 
aula e nos livros didáticos, a língua é tida como transparente, completa, sem equívoco, 
como se não houvesse um corpo desejante que é efeito de linguagem e que, portanto, 
compõe um sujeito que é faltante. Ignora-se a incompletude da linguagem – e do 
sujeito, ignora-se a singularidade e, muitas vezes, o sofrimento que é constitutivo do 
processo de ser capturado por uma nova língua. 

Considerando a complexidade que envolve o ensino e aprendizado de língua 
estrangeira, o seguinte problema para o desenvolvimento desta pesquisa foi levanta-

2 Tradução efetuada por nós.
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do: quais são as implicações da utilização de outros recursos didáticos, que não o livro 
didático, no ensino de língua estrangeira para alunos de uma escola pública federal de 
Goiânia em seu contato regular e sistematizado com a língua estrangeira? 

Como objetivo geral, tem-se o seguinte:
 • execução de atividades pedagógicas e de criação artística que possibilitem 

investigar a leitura, a escrita e a criação corporal e literária do estudante de língua 
estrangeira na educação básica.

E no que tange aos objetivos específicos, pretende-se: 
 • fazer com que o aluno se torne um elemento ativo em seu processo de 

aprendizagem. Isto significa que o professor deixa de desempenhar simplesmente o 
papel de transmissor de informações e torna-se o elemento que provê meios de levar 
o aluno a descobrir os mecanismos de funcionamento da língua e também de sua ma-
neira particular de aprender;

 • desenvolver a capacidade de compreensão e de expressão oral e escrita em 
língua estrangeira;

 • ampliar o universo discursivo e de conhecimento do aluno que, em contato 
com diferentes culturas e visões de mundo, ou seja, com diferentes modos de signi-
ficar – e significar-se –, amplia o entendimento de sua própria cultura e sociedade e, 
consequentemente, sua capacidade de ressignificá-las e resignificar-se como sujeito;

 • construir conhecimento sistêmico, sobre a organização textual e sobre 
como e quando utilizar a linguagem em situações determinadas, tendo como base o 
conhecimento prévio do aluno, constituído em língua materna;

 • encorajar uma atitude positiva do aluno em relação ao estudo de uma lín-
gua estrangeira;

 • integrar a LE a outras disciplinas por meio da leitura, exposição de traba-
lhos e produção de textos sobre diversos temas;

 • promover um ambiente de ensino-aprendizagem mais agradável e prazero-
so, por meio de atividades lúdicas, tais como audição de músicas, exibição de vídeos, 
trabalhos que envolvam a literatura, jogos, teatros e outros.

No que diz respeito à metodologia, trata-se de um estudo qualitativo que vem 
se valendo de diversos instrumentos de coleta de registros (dados), como: a produção 
escrita e oral dos alunos, diários de pesquisa (protocolo), entrevistas, diários dialoga-
dos, além de entrevistas e questionários. 

São participantes desta pesquisa alunos da 2ª fase do ensino fundamental de 
língua inglesa a partir da 6ª série do ano de 2012. Além destes alunos, temos a partici-
pação de 5 alunos do ensino médio, contemplados com bolsas de iniciação científica 
júnior, concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa no estado de Goiás (FAPEG). 
A participação destes alunos consiste na seleção de materiais mais convenientes para 
as séries iniciais que contemplem temas que possam vir a contribuir para a formação 
cultural dos alunos. Dentre esse materiais, incluem-se poesias, contos de fada, artes 
plástica e letras de música.A partir da seleção dos materiais, os bolsistas devem fazer 
um relato sobre os motivos que os levaram a escolher determinado material em detri-
mento de outros. Esperamos ao final de um ano de coleta de materiais que,os alunos 
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da iniciação científica júnior possam apresentar,por meio de seus relatos, os limites e 
as possibilidades de aprendizagem por meio de materiais autênticos.

Considerações

No que diz respeito aos alunos da 8ª série, no seu terceiro ano consecutivo 
de aprendizagem de LE, é possível observar, por meio do material que vem sendo 
coletado – diários dialogados, que no início da pesquisa, junho de 2012, os alunos 
mostravam-se inseguros e algumas vezes angustiados ao tentar entender o conteúdo 
do material trazido para a sala de aula. Com o passar do tempo e a familiarização en-
tre professor, alunos e recursos didáticos, observamos que os alunos se sentem mais 
confortáveis e menos ansiosos com a aquisição da LE. 

Algumas atividades já foram apresentadas pelos alunos a partir deste projeto. 
No ano de 2012, uma aluna declamou uma poesia de sua autoria num projeto de 
extensão denominado Pipoesia, no Cepae/UFG. Em 2013, a partir de uma atividade 
trabalhada em sala de aula, um shapepoem, cujo título é The Planet ofMars, do poeta 
Shell Silverstein,dois alunos da 7ª série produziram e declamaram o seguinte poema, 
no evento Pipoesia:

 The Planet of Miluka3

In the planet of Miluka
They all wear very brilliant clothes.
And they all have blue hair.
And there is no air there.
The queen’s name is Cher.
They all live like us
They all work, they sleep, they eat and they love
 But they are in another 
  Dimension 
 Too farfrom us.

O tempo previsto de duração da pesquisa é de quarenta e oito meses, a contar 
do início do ano letivo de 2012, com a possibilidade de prolongamento por mais doze 
meses. Tenho argumentado com meus pares que o desenvolvimento de pesquisa em 
sala de aula provê importante material para reflexão e desenvolvimento de estratégias, 
por parte do professor. Com isso, é possível que os professores passem a ter maior 
produção de materiais didáticos, o que pode vir a garantir mais independência do pro-
fessor em relação ao livro didático.
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históriAs em QuADrinhos nAs AuLAs De 
mAtemátiCA: umA perspeCtiVA CrítiCA e CriAtiVA 

Greiton toledo de azevedo

introdução

Em pleno século XXI, o conteúdo de matemática tem sido abordado, em sala 
de aula, pelo professor, de forma descontextualizada, e reduzido a práticas pedagógi-
cas repetitivas e estanques, o que culminou, nos estudantes, em muitos casos, o des-
gosto por essa disciplina e a sensação de que ela representa, somente, um “depósito” 
de fórmulas e procedimentos arcaicos e sem sentido.

Em contrapartida, quando a matemática é, de acordo com os PCNs de mate-
mática (BRASIL, 1997), explorada pelo professor, em sala de aula, priorizando o di-
álogo contínuo entre as nuances geométricas e aritméticas, bem como atividades que 
contemplem situações de cunho crítico, reflexivo e criativo, pode, em parte, promover 
situações mais favoráveis à aprendizagem significativa dos alunos. 

Aprender significativamente os conteúdos de Matemática é, sem dúvida, uma 
das situações primordiais para a vida do sujeito não só dentro da escola, mas, prin-
cipalmente, para sua convivência fora dela. Aprender bem os conceitos e as proprie-
dades de aritmética e geometria de forma dialógica, crítica e criativa representa um 
desafio necessário ao contexto de sala de aula.

É necessário também promover, nas aulas de matemática, situações que vão de 
encontro aos métodos pedagógicos e avaliativos que se reduzem, meramente, às re-
gras inadequadas e memorizações ausentes de significados. É preciso, portanto, con-
forme aponta os PCNs de Matemática (BRASIL, 1997), propiciar momentos em que o 
aluno possa se aventurar pelo questionamento, pela criatividade, invenção, criticidade 
e, por que não,pela reflexão durante a construção do conhecimento matemático?

É importante levar em conta que não só as ações pedagógicas adotadas pelo 
professor, os conteúdos escolhidos, bem como as relações didático-metodológicas es-
tabelecidas por ele podem contribuir com a aprendizagem significativa do aluno. É 
importante também que haja uma postura diferente do professor em relação à esco-
lha de atividades pedagógicas de modo a promover aprendizagem significativa e, ao 
mesmo tempo, neutralizar processos mecânicos e desprovidos de significados. Nesse 
sentido, por exemplo, os PCNs de Matemática destacam que:

[...] a insatisfação revela que há problemas a serem enfrentados, tais como a necessidade 
de reverter um ensino centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de significa-
dos para o aluno. Há urgência em reformular objetivos, rever conteúdos e buscar metodo-
logias compatíveiscom a formação que hoje a sociedade reclama(BRASIL, 1997, p. 15).

É preciso também considerar quais instrumentos de avaliação o docente adota 
e a forma como ele os utiliza em sala de aula. Segundo Moretto (2007, p. 10), isso 
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ocorre, porque “[...] avaliar a aprendizagem está profundamente relacionado com o 
processo de ensino e, portanto, deve ser conduzido com mais um momento em que o 
aluno aprende”. (grifo nosso). 

A avaliação é, segundo os PCNs (BRASIL, 1997), parte do processo de ensino 
e aprendizagem. Ela, para tanto, incide sobre uma vasta variedade de fatores relativos 
ao desempenho dos estudantes, como, por exemplo, aquisição de conceitos, domínio 
de procedimentos e desenvolvimento de atitudes. Mas, também, devem ser considera-
dos aspectos como seleção e dimensionamento dos conteúdos, práticas pedagógicas, 
condições em que se processa o trabalho escolar, o uso de materiais didáticos e midi-
áticos, como, por exemplo: softwares, Histórias em Quadrinho - HQs, etc. 

Para Vergueiro (2010), por exemplo, em uma de suas pesquisas, afirma que 
o uso das Histórias em Quadrinhos (HQs) nas aulas, seja em avaliações formais ou 
não, pode contribuir positivamente no processo de aprendizagem crítica e criativa do 
aluno. Para esse autor, mais especificamente, as HQs auxiliam os estudantes a ampliar 
a compreensão de conceitos e das propriedades do conteúdo contemplado mesmo 
diante de uma avaliação formal. 

Além disso, o uso das HQs como um dos instrumentos de avaliação em Ma-
temática deve estar em sintonia com as ações didático-metodológicas no sentido de 
contribuir para o pensamento crítico, inventivo e autônomo do aluno. Nessa perspec-
tiva, as reflexões ocasionadas neste trabalho retratam as experiências desenvolvidas 
nas turmas dos 5º e 6º anos do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
(CEPAE) da Universidade Federal de Goiás (UFG), em diferentes anos (2012, 2013 
e 2014), com o uso das Histórias em Quadrinho (HQ) nas aulas de Matemática, mais 
especificamente, com um dos instrumentos de avaliação na esfera de ensino e apren-
dizagem. 

De modo geral, este trabalho está estruturado em três partes, das quais con-
templam as Histórias em Quadrinhos produzidas pelos alunos com a utilização do 
software Hagáquê1. Na1ª parte, por exemplo, é apresentada a HQ produzida pelos 
alunos da turma do 6º ano, em2012, sobre o conteúdo de Geometria Plana, mais espe-
cificamente, sobre os quadriláteros (trapézios e trapezoides). Na 2ª parte, é retratada 
a HQ produzida, no ano de 2013, pelos alunos do 5º ano sobre as principais ideias 
conceituais da operação de multiplicação de forma problematizada e contextualizada. 
Por fim, não menos importante, é apresentada, em forma de recorte, a HQ produzida, 
no ano de 2014, pelos alunos da turma do 6º ano sobre o conteúdo de frações e suas 
operações, enfatizando tanto a sua representação geométrica, quanto numérica. 

As histórias em quadrinhos: complexidades e realidade

“[...] Eu gosto tanto de matemática... nas aulas eu tenho a oportunidade não só de fazer 
contas... eu penso, tenho momentos de criar e tentar descobrir as coisas! A matemática tá 
até no desenho, no gráfico e até na historinha em quadrinhos! Isso é tão divertido, legal!” 
(Aluna do 5º ano, 2013)

1 O Hagáquê é um programa de histórias em Quadrinhos. É software livre e gratuito e possui um banco de imagens 
com os vários recursos para a construção de uma história (cenário, personagens, balões etc.). Software disponível em: 
<http://www.nied.unicamp.br/?q=content/hag%C3%A1qu%C3%AA>. Acesso em: 19 mai. 2014.
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Acreditamos que a História em Quadrinho, assim como corrobora Borges 
(2001), ultrapassa a concepção de letramento ou contribuição no processo de leitura 
e escrita, pois essa mídia, por exemplo, pode ser explorada em outras áreas do co-
nhecimento, mais especificamente, na construção do conhecimento de Matemática. 
Com o uso das HQs nas aulas, por exemplo, os alunos puderam explorar tanto a 
linguagem formal, quanto a informal no intuito de discorrer sobre o conteúdo e, ao 
mesmo tempo, construir o conhecimento de forma coletiva. Eles também puderam, 
para tanto,abusarda imaginação, da criatividade e da criticidade durante o processo de 
construção das narrativas, dos personagens, das expressões e dos cenários inerentes 
aos conceitos e as propriedades de matemática. 

As HQs contribuem, por um lado, a enriquecer o vocabulário do indivíduo, con-
tribuem para o estímulo a curiosidade, a motivação, e, ao mesmo tempo, oportuniza o 
leitor a raciocinar para compreender a informação sequencial exposta pela narrativa nos 
quadrinhos. Por outro lado, o indivíduo, nesse caso, o aluno, ao construir a sua narrativa, 
pode deixar de lado os processos rotineiros e ausentes de significados e, nesse impasse, 
passa a utilizar, a medida do possível, o senso crítico e criativo ao tentar compreendê-la 
e dar sentido para aquilo que ele estuda. Além disso, Vergueiro (2010) corrobora que:

[...] as HQs fazem parte do cotidiano das crianças e jovens sua leitura e muito popular 
entre eles. A inclusão das HQs na sala de aula não e objeto de qualquer tipo de rejeição 
por parte dos estudantes, que, em geral, as recebem de forma entusiasmada, sentindo-se, 
com sua utilização, propensos a uma participação mais ativa nas atividades em aula. As 
histórias em quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo das aulas, 
aguçando sua curiosidade e desafiando seu senso crítico (p. 21).

É importante destacar que, acima de tudo, a utilização das HQs nas aulas de 
matemática, nos diferentes anos, mais especificamente, como instrumento de avalia-
ção do conteúdo não nasceu de um dia para outro em nossa proposta pedagógica, mes-
mo conhecendo os seus benefícios no processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, 
a adoção pela mídia HQ em nossa proposta revelou-se por meio de nossa observação 
da turma e de identificação de como alunos expressavam suas opiniões do conteúdo 
em suas diferentes representações. 

Além disso, percebemos que, por um lado, muitos alunos tinham facilidade em ex-
pressar seus conhecimentos adquiridos tanto em aritmética, quanto em geometria, por meio 
de desenhos, esboços de organogramas etc., mas se sentiam, por outro lado, em alguns ca-
sos, desmotivados em descrever os conceitos geométricos ou aritméticos na realização, por 
exemplo, de uma avaliação escrita. Diante dessa situação, optamos, portanto, por congregar 
as HQs como um dos instrumentos avaliativos em nossa proposta pedagógica. 

Ao agregar as HQs em nossas ações didático-metodológicas, mais especifica-
mente, como componente de avaliação, percebemos o envolvimento mais intenso dos 
alunos nas aulas de matemática, bem como a motivação dele sem produzi-la colabo-
rativamente. Além disso, Carvalho (2009) aponta que:

Interagir com um ou mais parceiros pressupõe que se trabalhe em conjunto com outro, e 
quando se trabalha colaborativamente espera-seque ocorram certas formas de interações 
sociais responsáveis pelo ativar de mecanismos cognitivos de aprendizagens, como a 
mobilização de conhecimentos (CARVALHO, 2009, p. 15).



Parte III - Projetos Desenvolvidos no Ensino Fundamental e Educação Infantil246

Figura 1: Grupos elaborando sua HQ no software HagáQuê

A produção das HQs feitas pelos alunos de forma coletivapermitiu não somen-
te a socialização do conhecimento entre eles, mas contribuiu, direta ou indiretamente, 
na compreensão e até mesmo construção dosconceitos e propriedades em aritmética 
e geometria. Além disso, ao observar os alunos durante a construção das histórias em 
quadrinhos pelo software Hagáquê, foi possível perceber o minimizar da distância 
entre a linguagem escrita e a linguagem gráfica no que concerne aos conceitos e as 
propriedades de matemática. 

o diálogo entre as linguagens: compreendendo e construindo o conhecimento 
matemático

O uso do software Hagáquê nas aulas oportunizou, de certa forma, um espaço 
pedagógico para a construção do conhecimento matemático em diferentes linguagens. 
Ao explorá-lo nas aulas, percebemos que os alunos não só utilizaram linguagem oral 
e escrita, mas também, a linguagem digital. Esta, por sua vez, permitiu uma interação 
maior dos alunos durante a construção das HQs de forma mais dinâmica, refletindo-o 
que se refletiu, diretamente, na aprendizagem deles. 

Ao trabalhar com o software Hagáquê, por exemplo, não só percebemos o 
diálogo das diferentes representações matemáticas (oral e escrita), mas também con-
seguimos aliar outra linguagem em nossa proposta – a linguagem digital –, o que, 
de certo modo, contribuiu mais ainda para o processo de ensino-aprendizagem do 
conteúdo matemático. Ainda, Moran (2000, p. 73) corrobora que é preciso “levar em 
consideração que, além da linguagem oral e da linguagem escrita que acompanham 
historicamente o processo pedagógico de ensinar e aprender, é necessário considerar 
também a linguagem digital.” (grifo do autor).

Figura 2: Alunos do 6º ano 
produzindo suas HQs no software 
- HagáQuê.
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Analisamos que a produção das HQs, por meio do uso do software Hagáquê, 
além de contribuir para a construção do conhecimento matemático em diferentes lin-
guagens, propiciou também um espaço de fomento de reflexões do conteúdo abordado. 
Percebemos, ainda, que durante a construção das HQs, os alunos não só demonstraram 
o que já sabiam, mas também puderam aprender e reaprender uns com os outros.

A matemática nos quadrinhos: uma perspectiva de aprendizagem

“[...] a matemática nos quadrinhos é algo tão divertida e empolgante. É uma oportunidade 
de aprendizagem!” (Aluna do 6º ano, 2014). 

Nos anos de 2012, 2013 e 2014 exploramos, em diferentes turmas e séries, 
a construção de Histórias em Quadrinhos nas aulas de matemática como atividade 
avaliativa no processo de aprendizagem. Inquestionavelmente, foram momentos ricos 
não só no âmbito da construção do conhecimento, mas também no desenvolvimento 
do trabalho colaborativo, no incentivo à interação uns com os outros, bem como na 
produção e apresentação coletiva dos conceitos e das propriedades geométricas e arit-
méticas por meio dos quadrinhos. 

Os alunos, de modo geral, incluindo os que tinham dificuldade no processo de 
aprendizagem em matemática, relataram que para eles, por exemplo, o uso das HQs 
nas aulas foi um dos momentos mais importantes, instigantes e motivadores. Além 
disso, a construção das HQs nas aulas ajudaram, de certo modo, os alunos a superar as 
dificuldades tanto no sentido conceitual, quanto procedimental do conteúdo. 

Ao longo desses três anos, percebemos que, em diferentes intensidades, duran-
te a construção das HQs, os alunos puderam construir e, posteriormente, formalizar os 
conceitos matemáticos deforma mais autônoma, reflexiva, crítica e, por conseguinte, 
estaque de situações restritas às memorizações sem sentido. Nesse sentido, Skovs-
mose (1999) e Valente (1999) apontam que é preciso propor ao aluno atividades em 
que ele seja o autor de sua própria aprendizagem, que tenha oportunidade de analisar 
situações e refletir sobre elas; que tenha, também, a oportunidade de construir o co-
nhecimento por novas estratégias e diferentes caminhos pela descoberta e curiosidade. 

É preciso também que haja momentos em que o aluno tenha a oportunidade 
de mostrar o que realmente compreendeu do conteúdo de diferentes formas e esti-
los. As HQs, por sua vez, nos permite isso. Afinal, por meio delas, os alunos, pude-
ram manifestar, em distintos caminhos, mesmo diante de uma avaliação formal,a sua 
compreensão do conteúdo, suas eventuais dúvidas e críticas de contextos específicos.
Puderam também propor não só situações do conteúdo de forma nua e crua,mas sim, 
apresentaram situações intrínsecas ao conteúdo matemático de acordo com seu dia a 
dia, de maneira crítica e criativa. 

Diante do exposto, no intuito de ilustrarmos aquilo que os grupos produziram 
durante a avaliação formal utilizando o software Hagáquê, destacamos abaixo três 
histórias produzidas em diferentes séries e anos. Iniciamos com a HQ produzida pelos 
alunos do 6º ano no ano de 2012. Ressaltamos, antes, porém, que ela, em específico, 
não desmerece as demais produzidas por outros grupos, visto que todos eles produzi-
ram significativas histórias no que despeita ao conteúdo. 
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Figura 3: Recorte: HQ construída por um grupo de alunos.

Na Figura 3 contempla-se os conceitos e as propriedades dos quadriláteros, 
destacando a quantidade de seus lados, ângulos e vértices. Ainda, enfatiza-se que não 
há só quadriláteros (quadrado, losango, retângulo, paralelogramo e trapézio)que pos-
suem lados opostos paralelos como, geralmente, é apresentado nos livros e afins, mas 
outros, como, os trapezoides (quadriláteros que não possuem nenhum lado paralelo). 

Essa história, embora meramente informativa, nos permite entender que a pro-
dução de significado em geometria, pelo grupo de alunos, por meio da história em 
quadrinhos, está relacionada à aprendizagem significativa e até mesmo por situações 
em que se favorece a formalização de conceitos e propriedades dos quadriláteros. 
Ao se falar, por exemplo, em aprendizagem significativa, entende-se, conforme Au-
subel (1982), Novak e Gowin (1984, 1988, 1996) teorizam, por uma aprendizagem 
em que o aluno seja capaz de construir conhecimento para si, e consiga confrontá-lo, 
questioná-los, bem como aplicá-lo em diferentes situações-problema, especialmente, 
aquelas intrínsecas à matemática. 
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A segunda HQ, apresentada neste estudo, foi produzida pelos alunos do 5º ano, 
contempla o conteúdo de multiplicação e retrata não só aspectos informativos, mas, 
também, mostra a importância de tal operação para além do conteúdo procedimental, 
tangenciando, por consequência, uma das suas principais ideias, a saber: [1] adicionar 
parcelas iguais; [2] combinações possíveis. 
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Figura 4: Recorte: HQ construída por um grupo de alunos.

É possível perceber por meio da HQ feita pelos alunos do 5º ano a ideia es-
sencial da operação de multiplicação: adicionar parcelas iguais. O algoritmo“3x150 
=450” (lê-se: três vezes cento e cinquenta), apresentado nos quadrinhos, equivale a 
dizer cento e cinquenta, adicionados três vezes ou o número três adicionados cento 
e cinquenta vezes.Essa ideia de adicionar um número por ele mesmo em um número 
de vezes em particular é uma concepção simples, mas, conforme aponta os PCNs de 
Matemática, essencial no processo da construção de significados em aritmética.Afinal 
de contas, o aluno não está apenas resolvendo o algoritmo de multiplicação, antes, po-
rém, explicando de forma lógica e sequencial a sua ideia envolvida e, por conseguinte, 
mostrando que a operação de multiplicação é decorrente da operação de adição. 

Além disso, na figura 4, é contemplada outra ideia da multiplicação – combina-
ções possíveis ou princípio multiplicativo. Esse tipo de situação, por meio da produção 
da HQ, propiciou aos alunos não só a compreensão de outra ideia da multiplicação, 
mas, antes de tudo, conhecimento sobre os mais variados problemas de combinações 
possíveis, tendo em vista os diversos trabalhos apresentados pelos grupos. Os alunos 
também puderam explorar o raciocínio lógico-dedutivo no sentido de compreender 
todas as combinações possíveis de um determinando evento, mostrando, para tanto, a 
quantidade de possibilidades e quais foram elas, por meio de três principais caminhos 
resolutivos, a saber: [1] tabelas; [2] árvores; [3]organogramas. 

Ao elaborar a HQ, os alunos precisaram, por um lado, compreender o conteúdo 
de multiplicação juntamente com o professor, por outro, no entanto, eles necessitaram 
discutir entre si o conteúdo de matemática para apresentá-lo de maneira mais segura 
e adequada. Em outras palavras, essa atividade proporcionou aos alunos, incluindo as 
suas diferentes etapas, a compreensão da operação de multiplicação, seus algoritmos, 
bem como as suas principais ideias envolvidas. Isso, por exemplo, é literalmente dife-
rente do aluno, simplesmente, ‘decorar’ uma tabuada de multiplicação sem tentar, ao 
menos, compreendê-la e perceber as suas principais ideias. 

Além disso, por meio da construção da HQ os alunos puderam pensar sobre o 
conteúdo, bem como questioná-lo e incorporá-lo de forma lógica e interessante nas 
narrativas. Isto, por consequência, exigiu dos alunos mais criticidade e criativida-
de em explorar os conceitos e as propriedades do conteúdo matemático envolvido. 
Pensando nessa mesma perspectiva, o trabalho produzido pelos alunos do 6º ano, 
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no ano de 2014, em forma de recorte, esteve balizado nesses mesmos princípios da 
construção significativa do conhecimento em aritmética e geometria. A HQ produzida 
por eles contempla o conteúdo de fração de forma problematizada e contextualizada, 
envolvendo os seus conceitos, as suas propriedades, tipos e operações. 
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Figura 5: Fração na HQ em duas configurações: aritmética e geométrica.

Ao observar a figura 5, percebe-se, indiretamente, o conceito genérico de fra-
ção (representação do todo dividido em partes iguais) por meio do diálogo entre dois 
personagens, bem como os elementos (numerador e denominador) e, diretamente, as 
operações entre as frações. Todavia, o mais importante a observar é que na história 
os alunos abordaram tanto a representação numérica, quanto a gráfica ou figural para 
mostrar o resultado da operação entre as frações. Ou seja, é explorado o diálogo entre 
as linguagens no campo da construção do conhecimento matemático. 

O contexto narrativo da HQ percorre tanto os caminhos da aritmética, quanto 
da geometria de forma sincronizada no sentido de favorecer maior compreensão do 
conteúdo, isto é, diferentes formas de resolver um mesmo problema, mas obtendo-se 
o mesmo resultado. Além disso, as HQs, ora ou outra, produzidas pelos alunos dessa 
turma contemplaram as ideias dos quatro eixos norteadores dos PCNs: espaço e forma 
e números e operações. 

Ainda, a HQ construída pelos alunos possibilita enxergar que tanto a resolução 
numérica, quanto a geométrica do produto entre frações convergem para o mesmo 
resultado, isto é, 3/4 de 1/5 é igual 3/20. Destarte, essa história em quadrinhos repre-
senta muito mais do que simplesmente a resolução dos algoritmos das frações, pois, 
sobretudo, enfatiza a importância de compreendê-las em diferentes linguagens e, ao 
mesmo tempo, tangenciar a construção crítica do conteúdo por dois vieses: criticidade 
e criatividade. 



Parte III - Projetos Desenvolvidos no Ensino Fundamental e Educação Infantil254

tecendo algumas considerações

A experiência relatada nesse trabalho revela, nestes três anos, as contribui-
ções das HQs nas aulas de matemática, não só como uma possibilidade de introduzir 
ou mediar um determinado conteúdo, mas também, como importante instrumento de 
avaliação e de construção do conhecimento matemático. Constatamos também, ao 
longo do tempo, que a utilização das HQs, aliada às ações didático-metodológicas 
desenvolvidas, pode promover ambiente mais suscetível à aprendizagem em Matemá-
tica de maneira significativa e criativa. 

Por meio deste trabalho, foi possível perceber o quão importante foram às 
contribuições do uso das HQs nas aulas de matemática, não só como uma possibili-
dade de introduzir ou mediar um determinado conteúdo, mas também, como impor-
tante instrumento de avaliação no processo de ensino e aprendizagem. A construção 
do conhecimento matemático com o uso de tecnologias, mais especificamente, com 
o software Hagáquê, contribuiu à aprendizagem significativa não só de conceitos e 
propriedades matemáticas, mas também, ajudou, no limite, no processo de criação, 
invenção e criatividade dos alunos. 
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o uso Do FiLme rei Leão Como reCurso 
DiDátiCo no ensino De CiênCiAs 

ana Maria da ConCeição Silva

introdução

O uso do vídeo como recurso didático vem sendo utilizado no ensino de 
Ciências desde o início da difusão do cinema como diversão. É um recurso que, 
utilizado adequadamente, desempenha um papel educacional relevante, pois trans-
mitem informações, modelos de comportamento, linguagens, valores. É um tipo 
de mídia não ultrapassada, mesmo com o a chegada do computador e da internet 
(MORAN, 1995). 

Para que um filme seja utilizado como recurso didático é necessário conhecê-
-lo, desde a ficha técnica até o seu conteúdo. Além do mais, há de se perguntar qual 
é a contribuição pedagógica a ser obtida com a exibição do filme (OSTROVSKI, 
OSTROVSKI, 2009). 

De acordo com Cunha e Giordan (2008):

Para selecionar um filme, é preciso considerar seu alcance, o que pode ser discutido, 
em qual momento do curso a discussão se insere e, sobretudo, ressaltar que um filme de 
ficção científica não tem compromisso em espelhar a realidade, mas que podemos, em 
muitos deles, encontrar dados da realidade que são interpretados pelos realizadores dos 
filmes. (p. 16).

Assim, o professor ao escolher um filme deve conhecer sobre o seu conteú-
do, para saber o que trabalhar com seus alunos, pois, embora o filme possa ilustrar 
sobre os conteúdos estudados, nem tudo é integralmente verdadeiro e que algumas 
situações retratadas na ficção são incrementadas e modificadas para tornar o filme 
divertido.

A utilização de filmes nas aulas pode ser compreendida como um diálogo esta-
belecido entre o cinema e a educação, onde de um lado têm-se sujeitos em formação 
e do outro, o próprio cinema como espaço de ensino e aprendizagem dotado de men-
sagens capazes de atuarem na transformação da realidade, uma vez que, a presença 
de tecnologias como essa, promove a difusão do conhecimento e conferem novas 
maneiras de fazer e de pensar a educação (HOLLEBEN, 2008).

Com a evolução da tecnologia os filmes passaram de desenhos sequenciais, 
produtos de um trabalho repetitivo e cansativo, para a computação gráfica de alta qua-
lidade. Um exemplo é o filme Rei leão, que possui uma ótima qualidade técnica; este 
filme apresenta cenas bastante ricas sobre a cadeia alimentar, além de mostrar diver-
sos nichos ecológicos e habitats. As cenas presentes no filme podem ser trabalhadas 
de modo a facilitar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando 
aos alunos uma compreensão do conteúdo apresentado em sala de aula. 
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Assim, a presente pesquisa teve por objetivo o uso do filme Rei Leão como 
recurso didático para motivar e envolver os alunos à aprendizagem sobre cadeia ali-
mentar, nicho ecológico e habitat.

O filme Rei Leão 

Sabe-se que um filme pode causar nos alunos que o assiste diferentes emoções 
e pensamentos, podendo render discussões enriquecedoras na sala de aula, somando-
-se a sua bagagem de conhecimentos. Além destes motivos citados, o filme Rei Leão 
foi escolhido por abordar conteúdos que fazem parte do programa da disciplina de 
Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental. 

O presente filme apresenta cenas bastante ricas sobre a cadeia alimentar e o 
ciclo da vida, além de mostrar diversos nichos ecológicos dos animais. Todas essas 
temáticas podem ser abordadas de uma forma intencional, de modo que explore o que 
é cadeia alimentar, nicho ecológico e habitat. Este filme permite que essas questões 
possam ser trabalhadas de modo a enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 
proporcionando aos alunos uma consolidação do conhecimento adquirido com o filme 
e o conteúdo apresentado na sala de aula.

De acordo com Pimentel, “cabe ao educador desenvolver certas competências 
para que ele ajuste o recurso da narrativa do filme as suas intenções e às necessidades 
de seu aluno” (PIMENTEL, 2011, p. 85).

Ao escolher um filme pautado na intencionalidade educativa, o professor as-
sume a responsabilidade de envolver seus alunos em uma aventura de experiências 
sensoriais, uma vez que existe um envolvimento de imagens, sons e interpretações 
acerca do conteúdo proposto pelo filme, como é o caso do filme Rei Leão.

A história do filme Rei Leão narra a vida de Simba, um filhote de leão, her-
deiro do pai Mufasa, o Rei Leão, e de Sarabi, a rainha. Simba-bebê é abençoado pelo 
sábio Rafiki, um macaco babuíno. Entretanto, a sua vida, é ameaçada pelo tio Scar, 
que é mau e deseja ocupar o trono do irmão Mufasa. Quando Mufasa morre, Simba se 
torna suspeito de seu assassinato e é obrigado fugir para outras Terras, além de seu do 
Reino. Aí ele conhece o javali Pumba e o suricate Timão. Estes dois novos amigos de 
Simba lhe transmitem a valiosa filosofia de vida conhecida como ‘Hakuna Matata’, 
que ensina como viver despreocupadamente. Alguns anos mais tarde Nala, sua amiga 
de infância, o encontra. Neste momento tem início o dilema do leão-herdeiro – retor-
nar e reivindicar seus direitos reais ou seguir com seu novo estilo de vida!

O filme Rei Leão é do gênero animação, foi lançado em 1994, dirigido por 
Roger Allers e Rob Minkoff, com duração de 87 minutos e da Disney.

metodologia

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, e foi desenvolvida em sala de 
aula no qual a pesquisadora, atua como professora. As informações colhidas foram 
apresentadas de forma descritiva, considerando o processo e não apenas os resultados. 
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Os participantes da pesquisa foram alunos do 7º ano A e B do ensino funda-
mental do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal 
de Goiás, um total de 58 alunos e idade entre 12 e 15 anos. Os alunos foram informa-
dos sobre o objetivo da pesquisa e os responsáveis assinaram um termo de consenti-
mento autorizando os filhos a participarem da pesquisa.

Para a escolha do filme Rei Leão considerou-se o perfil dos alunos (faixa etá-
ria) e os objetivos educacionais (assuntos a serem estudados). O filme teve duração 
média de 87 minutos, sendo necessárias aulas conjugadas para a sua apresentação, 
cada aula tem quarenta e cinco minutos de duração. Assim, para a realização deste 
estudo utilizaram-se seis aulas em cada turma, sendo:

1ª semana – duas aulas
Nestas aulas foi explicado aos alunos que eles assistiriam ao filme Rei Leão 

com o objetivo estudar o conteúdo sobre cadeia alimentar, nicho ecológico e habitat, 
sendo informados apenas aspectos gerais do vídeo, como produção, direção, ano, du-
ração do vídeo. 

Em seguida com orientação da professora os alunos elaboraram um roteiro, 
e neste foi solicitado que anotassem tópicos sobre as cenas do filme, tais como: am-
biente em que ocorre as cenas, características dos personagens, modo de vida dos 
personagens, como se alimentam, o que gostaram no filme. 

2º semana – duas aulas
Nestas duas aulas os alunos assistiram ao filme. Solicitou-se que cada aluno 

utilizasse o seu roteiro de acompanhamento e fizesse anotações referentes às suas 
observações e também às dúvidas que surgissem.

Durante a exibição do filme o professor registrou as observações quanto à re-
ação dos alunos.

3ª semana - duas aulas
Na primeira aula foi promovida uma discussão sobre o filme mediada pelo 

professor. Os alunos expos oralmente o que compreenderam sobre o filme. O profes-
sor apresentou o conceito de nicho ecológico, habitat e cadeia alimentar e os alunos 
relacionam estes conceitos às cenas do filme. Em seguida os alunos responderam a 
um questionário, com seis perguntas abertas, sobre o conteúdo abordado. E como 
atividade de casa, os alunos confeccionaram uma história em quadrinhos relacionada 
ao assunto.

resultados e discussões

Um olhar mais profundo foi necessário para a obtenção dos resultados desta 
pesquisa. Uma variedade de informações, evidências e conhecimentos se sobressaí-
ram nas respostas dos alunos, nas etapas do desenvolvimento deste estudo e na obser-
vação do pesquisador. 
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Durante a exibição do filme observou-se um entusiasmo geral dos alunos, que, 
segundo Marcondes Filho (1998), um filme desperta a curiosidade do aluno, prende 
sua atenção, mexe com a sua mente e o seu corpo, e educa mesmo sem intenção. O 
filme cumpriu, assim, um papel de comunicar também sensorialmente e emocional-
mente antes de introduzir os conceitos. Dessa forma, o presente estudo começou pelo 
sensorial e afetivo, do concreto e imediato, antes de apresentar a teoria (ARROIO & 
GIORDAN, 2006).

Após a exibição do filme foi promovida uma discussão com os alunos com a 
mediação do professor, onde o mesmo realizou perguntas exploratórias sobre o filme 
e observou-se participação efetiva de ambas as turmas. De acordo com Ostrovski e 
Ostrovski (2009), a mediação do professor é necessária, pois, é ele quem faz a liga-
ção entre a informação e o conhecimento científico, possibilitando a compreensão de 
ambas por parte dos alunos.

A realização do debate em sala de aula ofereceu aos alunos, de ambas as tur-
mas, a oportunidade de exporem suas ideias a respeito de fenômenos e conceitos 
científicos num ambiente estimulante (ALTARUGIO; DINIZ; LOCATELLI, 2010), 
onde a maioria deles expos sua compreensão sobre os temas estudados. Percebeu-se 
que com esta atividade os alunos conseguiram estabelecer uma relação entre a ficção 
e a realidade, exemplificando e associando a partir de cenas do filme os conteúdos 
relativos à cadeia alimentar, nicho ecológico e habitat. 

Quanto ao questionário, havia duas questões sobre cadeia alimentar, duas so-
bre nicho ecológico e duas sobre habitat. As questões solicitava exemplificar e rela-
cionar cenas do filme aos conteúdos. A partir das respostas obtidas, verificou-se 95 % 
dos alunos souberam relacionar as cenas do filme aos conteúdos e conceitos de forma 
significativa e interessante. De acordo com Ausubel et al (1980), para haver aprendi-
zagem significativa, o aluno tem que estar pré-disposto a aprender. O filme contribuiu 
para isso, pois os alunos se mostraram bastantes entusiasmados e participantes. Ne-
nhuma pergunta do questionário foi entregue em branco.

A elaboração da história em quadrinhos também foi um instrumento de avalia-
ção e o resultado foi positivo, pois, os alunos demonstraram criatividade e capacidade 
em abordar e diferenciar sobre cadeia alimentar e/ou nicho ecológico e/ou habitat 
(Apêndice), unindo o filme ao conhecimento aprendido. Além do conteúdo proposto 
presentes nas histórias, surgiram outras abordagens como, a hierarquia no reino no 
animal, o respeito pelos seres vivos, os organismos tem o seu papel na natureza con-
tribuindo no equilíbrio ecológico.

A intenção nesta atividade foi constatar os conhecimentos adquiridos pelos 
alunos a partir das informações presentes no filme e da discussão realizada em sala de 
aula. Santos (2003) afirma que, ao elaborar uma história em quadrinho, o aluno pode 
representar conhecimentos de uma maneira criativa, fato observado na maioria das 
histórias em quadrinhos em ambas as turmas. 

Esperava-se que o filme levasse a reflexões, mas não pessoais, fato ocorrido 
com alguns alunos de ambas as turmas. Pois, constatou-se que o filme além de propi-
ciar reflexões sobre a importância da preservação do ambiente para não comprometer 
as cadeias alimentares, os nichos ecológicos e os habitats, este também levou a auto-
-reflexão por parte de alguns alunos, no qual teceram analogias com experiências vi-
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vidas e que ficaram marcadas, como por exemplo, o respeito aos pais. Esperava-se que 
as reflexões se limitassem ao filme, às questões éticas (FREIRE, 1989), ao conteúdo 
apenas, no entanto, para ambas as turmas, o filme foi um pouco além. 

Dessa forma, o uso de recursos midiáticos como o filme e a inserção do cinema 
nas aulas pode possibilitar a ampliação dos conhecimentos acerca, não somente do 
conteúdo do currículo escolar, mas também do ponto de vista do crescimento pessoal 
e da aquisição de vivências dadas às circunstâncias do enredo cinematográfico.

A partir dos resultados obtidos neste estudo, verificou-se que o uso do filme 
Rei Leão contribuiu significativamente para o aprendizado dos alunos sobre os temas 
propostos, pois os alunos aprenderam e apreenderam.

Considerações finais

Assistir a um filme que vise alcançar objetivos direcionados para o ensino é 
gratificante, pois, provoca em cada ser humano sensações diferentes, uma vez que 
vemos, ouvimos, sentimos e interpretamos de maneiras distintas. 

O uso adequado do filme é uma importante ferramenta de ensino-aprendiza-
gem, visto que contempla a construção e socialização de muitos conhecimentos. Nes-
se sentido, verificou-se que o uso deste filme, para ambas as turmas de 7º ano, contri-
buiu para que os alunos construíssem e reconstruíssem o seu aprendizado.

Assim, o filme escolhido e utilizado neste estudo trouxe resultados significati-
vos, pois, a partir das respostas obtidas nos questionários, nas histórias em quadrinhos 
e nas discussões realizadas com os alunos, percebeu-se que estes souberam distinguir 
a fantasia da realidade, compreenderam que todos os seres vivos se relacionam e ocu-
pam um espaço na natureza, e que os animais têm costumes diferentes.

Essas observações e constatações foram importantes, uma vez que o filme Rei 
Leão propiciou a apresentação de uma nova possibilidade de aprendizado aliada ao 
método de ensino, pois, envolveu e aguçou a curiosidade dos alunos, contribuindo de 
maneira lúdica para o seu aprendizado, alcançando assim, o objetivo proposto. 
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Figura 1: História em quadrinho de dois alunos distintos.
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Figura 2: História em quadrinho de duas alunas distintas.
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“A prinCesA e o sApo”: em busCA DA CriAtiViDADe 
no ensino De ingLês Como LínguA estrAngeirA 

e o uso De teCnoLogiAs De inFormAção e 
ComuniCAção

barbra do roSÁrio Sabota Silva (barbra Sabota)

introdução

Muito se discute acerca do papel da inovação em sala de aula, sobre o quão 
importante se faz que o professor tente atrair a atenção dos alunos com aulas criativas, 
dinâmicas e bem planejadas (BUTT, 2006). No entanto pouco se discute sobre qual o 
conceito de criar adotado nesse contexto. Tomamos, para este fim, um conceito clássico:

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer que seja 
o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas coerências que se estabelecem 
para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em 
termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, 
por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar. (OSTROWER, 1993, p. 
2 – grifo nosso)

A inovação, como se vê na citação se dá na relação entre o que já se sabe e 
como o “novo” se apresenta, ou seja, ela está inserida também no contexto de releitu-
ras e no auxílio à capacidade de compreender envolvendo habilidades de pensamento 
específicas como as mencionadas no excerto. Behrens ratifica essa necessidade ao 
afirmar que o grande desafio aos docentes na atualidade é “mudar o eixo do ensinar 
para optar por caminhos que levem ao aprender.”(BEHRENS, 2013, p. 79). Desse 
modo, é possível entender que aulas inovadoras e criativas não representam eventos 
mirabolantes que exijam esforços sobre-humanos dos professores, nem tampouco que 
representem atividades nunca antes vistas ou tentadas, mas sim, uma releitura de ati-
vidades pré-existentes sob uma nova ótica, obedecendo a uma nova dinâmica, fruto 
de planejamento específico que permita aos alunos traçar essas relações e fazer uso 
criativo da língua. 

Retomando a citação de Ostrower (1993), infere-se ainda que a criação é um 
ato de demonstração de autonomia, uma vez que não se pode ampliar, inovar aquilo 
que não se conhece ainda que minimamente. Trazendo esta reflexão para o contexto 
de ensinoaprendizagemde línguas, pode-se afirmar que a criação é uma demonstração 
de autonomia. Por parte do aprendiz que seleciona seus conteúdos, o léxico a ser 
usado e avalia pragmaticamente o contexto de aplicação e por parte do professor que 
repensa suas aulas, a refletindo sua abordagem de ensinar e seleciona o que incluir/
retirar de seu plano de aula (e não apenas seguindo roteiros predeterminados por ou-
trem), considerando sempre o que é pertinente a seu contexto de atuação. Nesse senti-
do, é válido afirmar que criar é uma demonstração também de criticidade.
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O objetivo deste texto é apresentar analiticamente um roteiro de atividade de 
aula com uso de um vídeo cuja intenção é proporcionar o uso criativo de língua ingle-
sa na construção de frases comparativas sobre um evento cultural (Carnaval). Cabe 
ressaltar que a ambição é compartilhar uma experiência e refletir sobre ela e não gerar 
um modelo de aulas de inglês com o uso do vídeo. 

A aula foi planejada para uma turma de alunos do 8º ano do ensino fundamen-
tal de uma escola pública federal na cidade de Goiânia. As considerações feitas aqui 
referem-se às minhas reflexões como professora e pesquisadora após a ministração da 
aula na instituição. Isso equivale dizer que os dados foram analisados qualitativamen-
te e de modo contingencial, contudo a ideia da aula pode ser reaproveitada criativa-
mente e adaptada para outras turmas com facilidade.

As atividades descritas e analisadas neste capítulo foram idealizadas a partir 
de estudos que reiteram o valor da aprendizagem colaborativa e do scaffolding como 
técnica de mediação de conteúdo, como abordamos na sequência.

Breves considerações teóricas

A aprendizagem de novos conceitos é desenvolvida a partir de oportunida-
des para aquisição dos mesmos em contexto e não pode se dar por treinamento, mas 
sim “quando funções intelectuais como atenção deliberada, memória lógica, abs-
tração, capacidade para comparar e diferenciar” já estão desenvolvidos na criança 
(VYGOTSKY, 1934/1998, p. 104). Nesse sentido, a aprendizagem deve voltar-se para 
as funções em amadurecimento e deve ser prospectivo, isto é, voltado para o futuro. 
Em uma das poucas menções que o autor faz diretamente ao aprendizado de uma 
língua estrangeira, ele afirma que a forma precede a fluência e que o “êxito no apren-
dizado de uma língua estrangeiradepende de um certo grau de maturidade na língua 
materna” (VYGOTSKY, 1934/1998, p. 137) para que os sistemas de significados já 
construídos possam ser transferidos para a língua alvo. Em outras palavras, o que 
ocorre não é um novo aprendizado, mas uma adaptação das estruturas já fundadas 
para o novo contexto de aplicação. Não se trata de uma apologia à tradução ou ensino 
embasado puramente em análise contrastiva, relembrando métodos tradicionais de 
ensino de línguas, mas sim de uma reflexão maior sobre a importância da considera-
ção do conhecimento prévio, acumulado em diversas situações de vidas (não apenas 
escolar), na aprendizagem do novo bem como no respeito ao aprendiz em desenvol-
vimento. É entender ensino e desenvolvimento psicológico como “socialmente en-
quadrados” (HEDEGAARD, 2002, p. 199) e considerar o contexto como chave para 
definir a mediação necessária para o sucesso da aprendizagem. A metáfora da zona do 
desenvolvimento proximal pode ser uma chave para relacionar o conhecimento teóri-
co e o empírico e favorecer o desenvolvimento por meio da mediação do professor ou 
de um par (mais competente).

A mediação pedagógica ocorre por meio de técnicas ou estratégias, como pre-
firo denominá-las. O scaffolding (“andaime”, na tradução para o português) é uma das 
estratégias mediadoras mais comuns entre estudos sobre a aprendizagem colaborativa 
(SABOTA, 2008). Esse termo, cunhado pelos pesquisadores Wood, Bruner e Ross 
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(1976), representa uma metáfora que explica, a princípio, o apoio que o tutor fornece 
ao aprendiz durante seu caminho de aprendizagem. Ele representa, então, uma estru-
tura de apoio gradativa, processual, contingente e dialógica, a saber:

 • gradativa, pois tende a auxiliar o aluno a transitar de uma atividade mais 
fácil para uma considerada mais difícil;

 • processual, porque deve entender a aprendizagem como um continuumem 
constante desenvolvimento e readequações;

 • contingente, ou seja, está subordinada às necessidades contextuais especí-
ficas da turma e seu contexto sócio histórico de formação; e,

 • dialógica, uma vez que se constrói na interação e pelo diálogo entre os 
interagentes e é constantemente reformulada.

Estas características devem ser sempre consideradas durante o planejamento 
das atividades de scaffolding ou oportunidades de interação com vistas ao forneci-
mento de scaffolding, pois são fatores determinantes quanto à extensão, ao grau de 
dificuldade e o modo de realização das mesmas (SABOTA, 2012)..

Comumente atribuímos ao professor o papel de fornecedor do scaffolding, por 
ser este o membro da interação pedagógica tradicionalmente responsabilizado pelo 
“ensino”. Cabe ressaltar, porém, que em uma sala de aula colaborativa, o papel dos 
interagentes está em constante mutação. O professor pode se ver em uma interação em 
sala de aula no papel de aprendiz. Um exemplo disso tem sido verificado em relação 
ao uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) em sala de aula. Muitas 
vezes é o aluno quem ensino como utilizar um recurso, fornecendo uma instrução 
direta ou um tipo de scaffolding, como um tutorial.

Este apoio ou suporte também pode ser fornecido por um par (entre alunos, 
entre professores), pode ser direcionado a um indivíduo ou a um grupo, ou seja, há 
vários modos de utilizar esta estratégia de mediação de conhecimento. O veículo tam-
bém pode ser diversificado, pode-se fornecer scaffolding por vias de interação:

 • orais, como a elaboração de questões que permitam ao aluno repensar sua 
ação, refrasear sua resposta ou refletir sobre sua fala;

 • gestuais, com o estabelecimento de sinais compartilhados que indiquem o 
erro, a necessidade de repetição ou de eliminação de itens; 

 • escritas, como cartazes em sala que possam auxiliar a ativação da memória, 
slides de apresentação que levem a reflexão do tema apresentado, ou as tão comuns 
folhas de exercícios – handouts – elaboradas para permitir que os alunos progridam 
no grau de dificuldade da tarefa. 

A preocupação com um modelo de interação durante a mediação pedagógica 
que possibilite a troca de conhecimentos, a construção conjunta de conceitos, a nego-
ciação de sentidos e o compartilhamento de resultados auxilia a construir o conceito 
que temos de aprendizagem colaborativa1.

1 O termo foi inicialmente utilizado para se referir ao tipo de abordagem que define a aprendizagem como decorrente do 
uso de atividades em pares ou grupo para a realização de tarefas pelos alunos (BRUFFEE, 1999). Essa abordagem foi 
desenvolvida a partir de dois conceitos fundamentais de Vygotsky: o de que o conhecimento é uma construção social e 
o da zona de desenvolvimento proximal (ZDP).



Parte III - Projetos Desenvolvidos no Ensino Fundamental e Educação Infantil266

Outra questão teórica que merece ser destacada neste texto é relativa ao papel 
que as TIC tem ocupado nos espaços educativos. Cada vez mais, por motivos comer-
ciais ou pedagógicos, elas participam do cenário educacional e, enquanto educadores, 
não podemos nos omitir ou permanecer alheios à essa tendência de franca ampliação 
de seu alcance (BRAGA, 2013). Behrens (2013) é enfática ao afirmar que as TIC 
podem configurar-se como importante ferramenta para a aprendizagem colaborativa, 
desde que o modo de utilização das mesmas seja revisitado. Segundo a autora, é im-
portante que as ações educativas

levem à aprendizagem e que possibilitem o desenvolvimento do espírito crítico e de 
atividades criativas. O recurso por si só não garante a inovação, mas depende de um 
projeto bem arquitetado, alimentado pelos professores e alunos que são usuários. O 
computador é uma ferramenta auxiliar no processo de “aprender a aprender” (BEH-
RENS, 2013, p. 106).

O que se percebe é que os jovens tem o domínio de algumas tecnologias, mas 
ainda não sabem usá-las como recursos em favor de seu crescimento acadêmico. Pou-
cos jovens conseguem efetuar pesquisas e transformar a informação em conhecimen-
to, habilidade necessária para o sucesso escolar (BEHRENS, 2013). 

Foi nesse espírito de promover a oportunidade de interação colaborativa uti-
lizando recursos tecnológicos que planejei a sequência que apresento neste roteiro. 
Busquei encontrar um tema relevante ao nosso contexto (não só histórico-cultural, 
mas também em relação à data de execução das atividades), que pudesse ser discutido 
criticamente (questionando estereótipos e confrontando crenças), que contemplasse o 
gosto por filmes e a necessidade do lúdico (característica dos jovens pré-adolescentes 
do 8º ano do ensino fundamental) e que de alguma forma contribuísse para o letra-
mento digital desses alunos. Vamos então à experiência em questão.

Apresentação e análise das atividades

A premissa central do planejamento foi a de que os alunos se sentiriam mo-
tivados a falar sobre um tema tão comum no Brasil, principalmente no primeiro 
bimestre: o carnaval. Porém, a intenção da discussão pedagógica desse tema em 
uma aula de inglês como língua estrangeira era possibilitar o questionamento e a 
expansão do conhecimento que eles já têm sobre o assunto oportunizando assim 
a habilidade de relacionar conteúdos (ressalto em negrito as características rela-
cionadas por Ostrower no início deste texto como pertencentes à ação criativa). O 
tema foi preparado para uma discussão em três momentos: Uma aula de 45 minutos 
para realização de uma pesquisa na internet sobre o tema. Duas aulas de 45 minutos 
juntas para assistir ao filme e uma aula para a discussão do tema, como descrito na 
sequência.
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Para auxiliar no input2de informações culturais da língua estrangeira e acrés-
cimo da motivação selecionei um vídeo para ser exibido em um auditório (com ca-
racterísticas acústicas e visuais relativamente apropriadas), já que o uso do cinema 
como recurso pedagógico adicional tem a possibilidade de envolver aos alunos por 
sua linguagem, suas cores, e sons próprios. Lamentavelmente, o auditório da escola 
não possui as condições ideiais de apreciação do cinema com manifestação artística 
e cultural, mas ainda assim, o local é mais convidativo do que a sala de aula. O vídeo 
selecionado foi a animação “A Princesa e o Sapo” dos estúdios Disney. O filme, com 
duração de 97 min., foi exibido com áudio em inglês e legendas em português. Re-
conhecido por ser o primeiro filme da Disney a trazer como protagonista uma jovem 
negra que se torna princesa, a animação é um conto de fadas musical ambientado em 
Nova Orleans, na década de 1920, e retrata uma comemoração de MardiGras, fazen-
do alusão ao nosso Carnaval. A fim de possibilitar que os alunos entendessem bem a 
ambientação do filme, na aula anterior, foi solicitado a eles que fizessem uma busca na 
internet (no laboratório de informática da escola) por esse tema e que listassem seme-
lhanças e diferenças entre os dois eventos. Ensinei aos alunos como usar descritores 
para efetuar uma busca mais eficaz em diretórios como o Google e expliquei a eles a 
importância de aprender a editar a informação, compilar os dados e anotar as fontes, 
desse modo, os alunos puderam aprender a usar a ferramenta para realizar outras bus-
cas que precisassem em seu percurso acadêmico. 

Disse aos alunos que essa busca poderia ser feita em língua materna ou estran-
geira, pois o objetivo neste momento era a construção dos esquemas (enriquecimento 
do conhecimento prévio) e não especificamente o trabalho com a língua estrangeira. 
Como vimos nas considerações teóricas, na aprendizagem colaborativa é fundamental 
que o conhecimento esquemático seja valorizado e ampliado. O resultado da pesquisa 
(busca no diretório online) foi compartilhado em grupos e uma lista maior foi elabora-
da em um grande cartaz (esta atividade poderia ser realizada via googledoc para que a 
escrita colaborativa pudesse acontecer e disponibilizada em lousa digital ou apresen-
tada em power point, caso os recursos da escola permitissem). O compartilhamento 
das buscas efetuadas oportuniza que todos os membros da comunidade da sala de aula 
conheçam e compartilhem os resultados da pesquisa. Desse modo é possível contri-
buir para a cultura geral dos alunos e as informações compartilhadas passaram pelo 
crivo de interesse dos próprios alunos, ou seja, o professor foi deslocado do papel de 
transmissor de informações e passou a ser um facilitador das tarefas que eles realmen-
te precisavam de auxílio. O scaffolding fornecido oralmente nessa sessão foi dialógi-
co, contingente e processual uma vez que foram avaliadas as necessidades individuais 
dos alunos a cada momento da atividade e modificado durante a interação. Os alunos 
também se ajudaram na tarefa de efetuar as buscas na internet fornecendo peerscaffol-
ding (apoio pelo par), infelizmente, como esse não era o foco inicial da pesquisa não 
há registros concretos (gravações em áudio ou vídeo, por exemplo) dessas interações, 
por isso não serão consideradas neste texto, embora não sejam negligenciadas em 
minha área de pesquisa e atuação profissional.

2 Também chamado de insumo, o termo input se refere ao conteúdo em língua estrangeira que é oferecido ao aluno duran-
te uma atividade. Usualmente ele é usado em oposição ao termo output que se refere ao conteúdo na língua estrangeira 
produzido pelo aluno em uma atividade. 
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Na aula após a sessão do filme o trabalho com a línguainglesa, propriamen-
te dito, foi iniciado. Para tal, elaborei um handout retomando três cenas do filme 
(cenas 6, 7 e 13) em uma sequência de sete atividades na intenção de auxiliar os 
aprendizes a ordenar as informações e trabalhá-las didaticamente. A intenção é 
que se possa reassistir às cenas conforme as atividades são realizadas, dessa vez 
na própria sala de aula. A atividade inicial tem caráter introdutório e é, portanto, 
bem abrangente, de modo a contextualizar a discussão, mais uma vez enfatizando 
o valor do conhecimento de mundo dos alunos. A atividade final pretende encerrar 
(sem esgotar) a discussão sobre o tema possibilitando uma expansão do conheci-
mento que tinham antes de participar das aulas (o que se espera da aprendizagem), 
bem como a personalização da discussão, ou seja, uma aproximação do objeto de 
debate. Nesse momento, foi solicitado aos alunos que se posicionassem, emitindo 
sua opinião o que favorece o desenvolvimento da autonomia e da criticidade. As 
duas atividades (iniciando e encerrando a aula) têm a função de auxiliar os jovens 
a significar em língua estrangeira, ou seja, construir/atribuir significados próprios 
decorrentes da discussão dos temas, ao invés de serem consumidores de conteúdo, 
produzirem sentido em inglês. 

Na elaboração do handout tomei o cuidado para que as atividades propostas 
oferecessem um apoio, scaffoldinggradativo e processual para que a turma conse-
guisse discutir o tema de modo bem sucedido em um nível crescente de dificuldade 
visando sair de uma atividade mais controlada para uma mais livre, no entanto, de 
maior dificuldade. Foram previstas interações em pares e em grupos para que a 
aprendizagem colaborativa pudesse ocorrer enriquecendo as discussões, comparti-
lhando conhecimentos prévios, favorecendo a atuação dos pares nas ZDP dos co-
legas e permitir a construção de um conhecimento novo a partir das informações 
obtidas. 

As três primeiras atividades objetivam retomar a estória para certificar de 
que se lembram do ocorrido no filme, isso é importante para que haja sucesso nas 
atividades anteriores que dependerão do visto no filme. As atividades 1 e 2 ex-
ploram os personagens envolvidos no enredo da estória e a tipificação do evento 
(MardiGras e Carnaval). A atividade 3 resume a cena e pede aos alunos que optem 
pela melhor forma de descrevê-la selecionando palavras que completem o texto de 
acordo com o ocorrido. Essa atividade permite o exercício da memória lógica, pois 
mais que lembrar dos fatos é importante que encontre-se um sentido para eles. O 
objetivo é retomar o que os alunos se lembram para que haja sucesso na comparação 
pretendida nas atividades de 4 e 5, as dedicadas a configurar. Ao mesmo tempo ob-
jetiva-se também fornecer input em inglês para que o conhecimento da língua alvo 
seja ampliado e que se torne em atividades/momentos posteriores output.São essas 
atividades que caracterizarão a aprendizagem de conteúdo da aula, a capacidade de 
comparar (argumentativamente) em inglês dois eventos culturais, que ocorrem em 
países distintos. 

Cabe ressaltar que apesar de a atividade ter um cunho essencialmente gra-
matical, a abordagem adotada foge à tradicional, pois é facultado às duplas o modo 
como proceder durante a comparação (se usando estruturas de adjetivos no compa-
rativo, conjunções adversativas ou outras estruturas sintáticas). Ou seja, os alunos 
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discutem sobre como querem usar a língua e se sentirem falta de alguma estrutura 
eles buscam auxílio externo (que seja este auxílio externo projetado no professor, 
na internet ou uma gramática convencional). Pertence à abordagem comunicativa a 
premissa de que o processo de construção da autonomia dos alunos seja iniciado no 
processo de aprender a fazer buscas, escolhas, seleções e descartes (de conteúdo, por 
exemplo). Nesta abordagem é preciso que haja a necessidade da estrutura para que 
os alunos queiram aprendê-la e para que, então, apropriem-se dela (WIDDOWSON, 
1994). A aprendizagem colaborativa comunga deste princípio da abordagem comu-
nicativa maso insere junto à “interdependência positiva” (LARSEN-FREEMAN, 
2001, p. 167), ou seja a dependência do colega para a construção conjunta do sen-
tido. A aprendizagem da língua alvo é facilitada quando é possível que a interação 
durante esta construção do conhecimento ocorra em inglês, por exemplo, fato que 
ainda é escasso na maioria das escolas públicas, mas que em alguns contextos já é 
uma realidade. Ainda que a interação não possa ocorrer toda na língua alvo o fato 
de os alunos estarem discutindo o quê e como dizer o que desejam já é um passo em 
direção à construção da autonomia da aprendizagem, e quem sabe essa discussão não 
possa despertar-lhes a motivação para aprender a falar em inglês (?!). De todo modo 
fica a aprendizagem contextualizada da língua e de habilidades de interação social, 
como a negociação para solução de problemas, por exemplo (LARSEN-FREEMAN, 
2001; SABOTA, 2008) para selecionar que itens desejam mencionar na comparação 
proposta na atividade. 

Considerações finais

Neste texto apresentamos um roteiro de aulas de inglês sequenciadas elabo-
rado para atender a propósitos comunicativos sob a perspectiva da aprendizagem co-
laborativa. Nomeadamente analisamos a estratégia mediadora scaffolding em várias 
instâncias dessa sequência de aulas. Por meio de pesquisas e diretórios de busca na in-
ternet os alunos puderam aprimorar seu conhecimento prévio sobre o tema, Carnaval, 
e buscar informações sobre uma comemoração semelhante, MardiGras. O objetivo 
da busca era fundamentar as discussões que seriam feitas pelos alunos a partir de in-
formações que eles mesmos haviam considerado relevantes para efetuar comparações 
em língua inglesa solicitadas no exercício. Um vídeo foi exibido para trazer informa-
ções adicionais de modo lúdico e artístico. Tanto o vídeo como as pesquisas na inter-
net possibilitaram: exploração de conteúdos culturais, aprendizagem de habilidades 
de interação social, atuação no letramento digital dos alunos além da motivação para 
a realização da atividade. 

O roteiro fornece exemplos de como proporcionar scaffolding na interação em 
pares e em grupos de modo a tentar assegurar que a aula seja inovadora quanto à utili-
zação de recursos e bem sucedida do ponto de vista do ensino-aprendizagem de língua 
inglesa bem como das habilidades exigidas no pensar criativo (relacionar, ordenar, 
configurar, significar) para auxiliar o aluno a compreender e criar. Como já afirmado, 
o intuito não é fornecer um modelo, mas sim fomentar a discussão sobre o uso criativo 
das TIC e das possibilidades de uso de princípios da teoria sociocultural (especifica-
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mente os ligados à aprendizagem colaborativa) no processo de ensinoaprendizagem 
de inglês como língua estrangeira.
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Apêndice

roteiro da aula: Video Class - the princess and the Frog (Disney)

Prep questions - last class we watched a movie, choose a partner to discuss it with 
you.

a) What was it about? 
b) What were your favorite parts?
Report to class!

Watch scenes 6 and 7 again and answer the questions.

1. a) Do you remember the characters? Work in pairs and name them!

1. Naveen     2. Stella     3. Juju     4. Lottie     5. Tiana     6. Louis     7. Mama Odie

         (  )               (  )            (  )             (  )             (  )              (  )                 (  )

   

 b) Which of these characters DO NOT appear in the excerpts we’ve watched?
  ______________________________________________________________

2. People wear different costumes for carnival celebrations. Which costumes do you 
see in the scene? Circle them.

Lamb Aladdin Princess Fish Squid Giraffe Mermaid Emperor Peasant Shepherd 
Musical instruments Clown Ballerina Horse Donkey Teacher 

3. Circle the words that best complete the paragraph.

The movie excerpt starts/ ends in a Mardi Grasparade/ ball. There are few/many 
people dancing and talking/ sitting happily. There is no/some food. People are 
wearing costumes/ regular clothes. Stella, the dog, asks for a bone/toast. Tiana 
is talking to the dealers when she falls under/on the table. Lottie/ tianagets dirty 
and she has to change clothes, so they go upstairs. Tiana wears a frog/ princess 
costume. She looks beautiful! While she is still upstairs, she sees a frog/ dog. She 
throws some toys/water at it. She looks surprised when it talks/ walks to her. He 
says he is, in fact, a prince/ rich man and asks her to kiss him. She slaps/kisses 
him and turns into a frog too.
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Watch scene 16 again (Parade) and discuss in groups (use the content in the posters 
to help):

4. How similar is it to the carnival parades we have in Rio de Janeiro - Brazil? Men-
tion the things that are common and the differences you’ve noticed in the way 
people celebrate Carnival and Mardi Gras.

Things in common
New Orleans (USA) Rio de Janeiro (Brazil)

Differences
New Orleans (USA) Rio de Janeiro (Brazil)

5. Now, write four sentences comparing the celebrations, then, share with the class.

over to you – Work in groups: discuss and prepare to report orally.
a) Do you like Carnival? Why (not)?
b) How do you usually celebrate it?
c) How is it celebrated in our city?
d) Is it usually referred to as a cultural activity? Justify your answer.
e) What are some positive and negative aspects of this celebration?
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AnimAnDo o ensino nAs séries iniCiAis: 
A proDução De stop-motion nAs AuLAs 

De geogrAFiA

ruSvênia luiza batiSta rodriGueS da Silva

lorrana laurenCe

introdução

O Ensino de Geografia de Goiás nas series inicias é o ponto de partida dessa 
pesquisa que pretende contribuir para a compreensão do estudante acerca do espaço 
concebido, percebido e vivido, três elementos que constituem o espaço social segundo 
Levebre (2004). Acredita-se na possibilidade de produção de recursos didático-visu-
ais para contribuir de maneira diferenciada ao aprendizado nas aulas de Geografia, 
sobretudo com a manipulação de objetos técnicos como o celular. Nesse sentido, a 
pesquisa consistiu em uma proposta metodológica interdisciplinar, utilizando um re-
curso tecnológico dinâmico, a animação stop motion, para tratar temas relativos à Ge-
ografia de Goiás. Esta prática possibilita a identificação, representação e construção 
de mapas animados representando os elementos existentes no município (aspectos do 
urbano e do rural) para a compreensão do espaço que compõe os municípios de Goiás 
e suas atividades econômicas.

A Geografia escolar constitui-se uma síntese da Geografia acadêmica. Embo-
ra se tenha um avanço na discussão geográfica “lato sensu”, sobretudo quando se 
considera, na produção acadêmica contemporânea, com a presença de vários temas e 
métodos de análise, observa-se que tais avanços não alcançam as discussões feitas na 
Geografia escolar. Estes elementos já haviam sido apontados por Cavalcanti (2002, 
p. 11) quando disse: “É verdade que as discussões teóricas e as propostas desse en-
sino ou têm demorado muito a chegar a essa instância, mas já é possível observar 
alterações no cotidiano das aulas de Geografia, alterações essas fruto de experiências 
fundamentadas por teorias de Geografia que já foram realizadas”.

Como uma disciplina obrigatória dos currículos oficiais no ensino básico, a 
Geografia se estabelece com papéis fundamentais no conhecimento do Espaço. Neste 
âmbito, nossa proposta se fundamenta e se justifica a partir da necessidade de debater 
acerca de uma Geografia escolar de Goiás a que atualmente conta apenas com 2 obras 
direcionadas as séries iniciais, uma das quais já foi revisitada e reformulada, bem 
como é adotada e pela segunda vez será utilizada no CEPAE - Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação. Além disso, no currículo especial do Colégio de Apli-
cação, há duas disciplinas cadastradas no currículo, intituladas Geografia de Goiás e 
Geografia de Goiânia. Tais disciplinas foram ministradas por professores da Subárea 
de Geografia que apresentam discussões e debates construídos a partir de suas expe-
riências como pesquisadores goianos cujos objetos de pesquisas, na pós-graduação 
foram e são regionalmente localizados em Goiás. 
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Diante das possibilidades apresentadas pelo material didático analisado, a 
construção de uma proposta interdisciplinar ampliou a maneira como os discentes 
passaram a olhar para os mapas em sala de aula. É notório que, mesmo antes de tudo, 
tanto o mapa quanto o globo provocam muito fascínio aos alunos. Quando passam a 
observar possibilidades de construção de mapas, como por exemplo, numa aula em 
que se aborda os temas de cartografia, variáveis visuais, uso de recursos como o lápis 
de cor para expressar intensidades, toda a discussão ganha outra proporção. Ainda 
mais, na conjuntura dessa proposta, a construção de um cartograma animado, trouxe 
para a realidade dos alunos e dos professores envolvidos novas possibilidades de tra-
balho docente.

A palavra animação vem de “animar” do latim e por sua vez possui o significa-
do de “dar alma” e “anima”, do grego “anemon” tanto podia significar “alma” como 
“movimento”. A arte da animação consiste na técnica de criar movimento através da 
ilusão de ótica. Stop-motion consiste em uma técnica de animação que utiliza uma se-
quência de fotografias em uma velocidade constante provocando uma ilusão de movi-
mento. Os objetos são fotografados quadro a quadro com o propósito de produzir uma 
sequência de imagens que serão posteriormente montadas em um software de edição, 
sendo intercalados em um curto espaço de tempo e assim permitindo ao olho uma 
ilusão de movimento. Esta técnica pode ser também compreendida como um recurso 
multimídia dinâmico, pois consiste em uma combinação de mídias: imagens e áudio 
seguindo uma sequência temporal. A utilização desta técnica como recurso didático 
visual/tecnológico para o ensino de Geografia de Goiás resultou em uma experiência 
em ensino/aprendizagem, despertando o interesse dos estudantes para os temas abor-
dados em sala de aula. A técnica da animação pode ser inserida em qualquer tema do 
cotidiano dos estudantes e proporciona o trabalho em equipe, elemento que solidifica 
a relação entre os alunos no contexto da aula.

Interdisciplinaridade: Geografia e Artes Visuais uma perspectiva histórica

Este trabalho se baseia na compreensão das origens do exercício interdiscipli-
nar e sua importância como metodologia de ensino, de forma a promover uma pratica 
integradora e romper com práticas tradicionais que reproduzem o ensino de maneira 
fragmentada. Nesta matriz, a conceituação de interdisciplinaridade nos é relevante. 
Afinal, “voltada para a formação do indivíduo, a interdisciplinaridade propõe a capa-
cidade de dialogar com as diversas ciências, fazendo entender o saber como um e não 
partes, ou fragmentações” (FAZENDA, 1994), ou seja, o trabalho interdisciplinar for-
nece possibilidades únicas de ampliar os diálogos no ambiente escolar. Nas propostas 
curriculares brasileiras o conceito surge a partir da lei de diretrizes e base Nº 5.692/71. 
É um termo que designa abertura a outros conhecimentos, ou seja, um trabalho inter-
disciplinar integra outras disciplinas para que seja efetivado. 

Pensando articular a Geografia com as Artes Visuais com o propósito de en-
contrar caminhos para o trabalho interdisciplinar no Ensino de Geografia nas series 
iniciais, procuramos compreender a trajetória histórica dessas duas grandes áreas do 
conhecimento para o ensino no Brasil até a contemporaneidade. 
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O ensino de Geografia nas series iniciais é de fundamental importância para o 
estudante no processo de aprendizagem e construção de conceitos que relacionem a 
sociedade, historicidade e formação do espaço geográfico vivido. O ensino de Geo-
grafia passa a integrar os currículos de ensino no Brasil em 1946 com a Lei Orgânica 
do Ensino Primário e a Lei Orgânica do Ensino Normal. Em 1961 instituíram-se a 
Educação Moral e Cívica em detrimento do Ensino de Geografia, pois se acreditava 
que esta ciência não contribuía para os ideais políticos do momento. A Geografia nas 
series iniciais somente passou a ter espaço legal nos currículos escolares com a Lei 
de Diretrizes e Bases lei nº 9394 de 1996 e a publicação dos parâmetros nacionais 
(PCNs) em 1997.

Já as Artes possui uma trajetória bem diferente. Há no Brasil duas tendências 
pedagógicas para o Ensino de Artes: uma idealista liberal e outra realista progressiva. 
O marco da escola tradicional no país foi o período da Republica que continuou até 
o século XX. A proposta de Rui Barbosa era ensinar o desenho para ser utilizado na 
expansão da indústria brasileira. Em 1930 surge a Escola Nova e o método da livre 
expressão que se constituiu como um marco curricular importantíssimo na historia 
das escolas brasileiras. Já entre os anos 1960 e 1970 pela LDB 5692/71 a educação 
artística é introduzida no currículo escolar do ensino fundamental e médio com o 
interesse de preparar os alunos para o mercado de trabalho. O ensino de Arte só passa 
a ser componente curricular obrigatório através da Lei de Diretrizes e Bases LDB 
9394/96 e definida nos PCNs de Arte em quatro linguagens: artes visuais, dança, mú-
sica e teatro.

Sendo assim, como a maior parte das disciplinas escolares, tanto Geografia 
como Artes viveram um processo de vinculação com o estado nacional e cons-
trução seguido de uma autonomia relacionada a liberdade conquistada tanto pela 
sociedade brasileira como a ampliação do papel da escola. Saiu-se de uma pers-
pectiva puramente integrada ao Estado para formação de sujeitos conscientes e 
críticos, proposta que também deve dialogar com novas tendências do mundo da 
educação, como por exemplo, as tecnologias. Neste sentido esta experiência dialo-
ga, grosso modo, com uma tentativa de ampliar as possibilidades de diálogos entre 
as tecnologias e a escola.

Stop-motion como recurso didático visual para o ensino de Geografia de Goiás 
nas series iniciais

O Ensino de Geografia de Goiás nas series inicias é o ponto de partida dessa 
pesquisa. A partir da animação stop motion, tendo como tema central aprendizado de 
Geografia de Goiás, foi possível a construção de mapas animados representando os 
municípios goianos, divididos em áreas de atividades urbanas e rurais compreenden-
do a produção do espaço que compõe tais municípios e suas complexidades.

Os mapas animados foram possíveis de serem criados a partir da técnica de 
animação conhecida como stop motion em que se utiliza uma sequencia de fotogra-
fias em uma velocidade constante provocando uma ilusão de movimento possibili-
tando a criação de um pequeno filme. Esta técnica foi importante para a invenção 
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do cinema. A utilização desta técnica como recurso didático visual para o ensino 
de Geografia resultou em uma experiência em ensino/aprendizagem, despertando 
assim o interesse dos estudantes para os temas abordados em sala de aula. Afinal, 
aponta o autor:

Vários educadores apontam a importância da imagem em movimento (filmes e anima-
ções) para a educação. O cinema de animação como elemento educativo enfoca os obje-
tivos do ensino da arte a partir de novas possibilidades e abordagens para se trabalhar a 
imagem. O desenvolvimento da linguagem artística se apropria dos elementos das artes 
visuais, da linguagem da imagem em movimento e do conhecimento/domínio da tecnolo-
gia do cinema de animação. (VOLLÚ, 2006, pag. 11)

A animação surge então como uma ferramenta aliada ao ensino de Geografia 
de Goiás, por seu caráter atrativo e lúdico na proposta interdisciplinar. Por meio da 
construção do cartograma foi possível contribuir para que o estudante compreenda o 
município como unidade territorial formada por uma área urbana (cidade/sede muni-
cipal) e rural (campo) e observar que existem diferentes possibilidades de atividades 
econômicas desenvolvidas neste município ao longo do tempo, pois o mapa é ani-
mado. A proposta de produção interdisciplinar utilizando a linguagem da animação 
stop-motion tem como objetivos aliar a animação ao ensino de Geografia de Goiás 
nas series inicias, conhecendo a tecnologia da imagem em movimento como meio de 
produzir conhecimentos sobre as atividades urbanas e rurais que são realizadas nos 
municípios elencados para a atividade.

metodologia

Neste tópico apresentaremos a sequência didática, os instrumentos e proce-
dimentos utilizados para aplicação desta pesquisa em sala de aula. A atividade foi 
desenvolvida tendo como objetivo produzir material didático buscando ampliar o 
interesse e o conhecimento dos estudantes para as aulas de Geografia nas series 
iniciais correlacionando duas áreas distintas do conhecimento sendo elas: Geogra-
fia e Artes Visuais. Os participantes foram os estudantes do 4º Ano A e B no ano 
de 2013.

Os municípios Posse, Catalão e Goianésia foram selecionados para a ativida-
de por apresentarem diferenças de tipos de atividades econômicas além de estarem 
em microrregiões diferentes O stop motion foi produzido no processo de pintura das 
figurinhas, seleção daquelas que seriam coladas na malha (espaço separado para pro-
dução do cartograma) após a leitura de um texto que demonstrava o as informações 
dos municípios. A construção cartograma do município goiano escolhido foi regis-
trada por meio da câmera de celular e/ou fotográfica. Posteriormente os registros 
foram organizados e editados, produzindo as animações. O desenvolvimento deu-se 
por etapas, sendo realizada em oito aulas e utilizando os seguintes materiais: grade 
de figuras com os desenhos referentes às atividades econômicas, base cartográfica 
(tracejado para colar), lápis de cor e de escrever, canetinha, tesoura, cola, câmera 
fotográfica ou celular.
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Na primeira etapa iniciamos com uma aula expositiva questionando os es-
tudantes sobre o município e suas atividades econômicas para descobrir o que eles 
sabiam sobre o tema. A partir das respostas fizemos um levantamento no quadro, 
de tudo o que foi falado por eles, organizando as informações de acordo com as 
atividades desenvolvidas nas zonas urbana e rural. Mostramos aos educandos que 
o município consiste em uma unidade territorial mesmo apresentando diferentes 
paisagens.

Em seguida apresentamos as atividades econômicas desenvolvidas nas re-
giões urbana (predominantemente constituída de área residencial, comercial e in-
dustrial), e rural (com predomínio de área agrícola, pecuária e extrativismo), que 
de acordo com estas atividades se dá o processo de desenvolvimento econômico 
do município. Cada cidade pode apresentar uma atividade econômica ou mais de 
uma atividade econômica de destaque em comparação com outras cidades. O tema 
foi abordado partindo de perguntas que estimularam o interesse e a participação 
dos alunos.

Na segunda etapa foi entregue a eles uma folha contendo três textos com a des-
crição de três diferentes municípios de Goiás. Os municípios descritos foram: Posse, 
Goianésia e Catalão. Primeiramente, solicitamos a leitura dos textos e a identifica-
ção de características econômicas tanto urbanas quanto rurais desenvolvidas em cada 
município. Em seguida, foram formados grupos de quatro alunos e entregue o mapa 
mudo junto com o conjunto de figuras que seriam utilizadas para confecção dos mapas 
temáticos. Nesse momento de acordo com a leitura, pedimos para que selecionassem 
as figuras que melhor caracterizariam as atividades econômicas desenvolvidas nos 
municípios indicados e assim pintassem, respeitando a seguinte indicação: figuras 
iguais devem ser pintadas iguais, para que a representação final fique homogenia. 
Após pintarem, deveriam recortar as figuras para serem utilizadas na construção dos 
municípios.

Na terceira etapa propomos a eles escolhessem um município dos três in-
dicados e a partir da leitura, anteriormente feita, e também a partir da seleção das 
figuras iniciassem a construção do município na base cartográfica. Nessa etapa 
os grupos foram orientados sobre o funcionamento da técnica de animação stop-
-motion, pois cada fase do processo deveria ser fotografada, ou melhor, toda vez 
que fosse colado uma nova figura ou acrescentassem alguma informação, era ne-
cessário fotografar o procedimento. É importante orientar os grupos e auxiliar 
o processo de colagem das figuras e registro dos quadros. Este estágio é o mais 
importante, pois quanto mais quadros forem capturados pela câmera mais interes-
sante será o resultado final.
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Foto 1: Pintura das figuras na 
malha. 
Fonte: arquivo pessoal das autoras, 
2013.

Foto 2: Pintura das figuras na malha. Fonte: arquivo pessoal das autoras, 2013.
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Foto 3: Processo final (após registro). Fonte: arquivo pessoal das autoras, 2013.

Na quarta etapa foram descarregados no computador os arquivos fotográficos 
dos celulares e câmeras referentes ao trabalho e iniciamos o processo de edição das 
imagens. Como não há um laboratório de informática disponível com computadores 
para todos os alunos, esse processo ficou a cargo da bolsista. Primeiramente utilizando 
um software simples de edição de imagens, o PhotoScape, para alguns reparos nas 
imagens, tais como: centralizar, limpar ou iluminar dependendo de cada material. 
Em seguida inserimos em outro software de edição de vídeo, o VideoPad, no qual 
as fotografias foram organizadas cronologicamente de acordo com a sequência que 
o trabalho foi desenvolvido. Nessa etapa é possível ajustar o tempo de transição dos 
quadros e o tempo final do vídeo e acrescentar algum material de áudio também. É um 
processo um pouco demorado e que exige conhecimento desses recursos para facilitar 
a edição final.
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Foto 4: Processo de criação do cartograma. Fonte: arquivo pessoal das autoras, 2013.

E por ultimo nessa etapa foram apresentadas as animações produzidas por eles 
em sala de aula. Para cada educando um filme foi produzido representando um mu-
nicípio entre os três que foram escolhidos anteriormente. Os estudantes assistiram e 
analisaram o trabalho final em sala de aula, sendo que as músicas Sobradinho (Sá e 
Guarabira) e A Cidade (Choici Sciense) foram usadas com “som” de fundo nas edi-
ções. Como proposta avaliativa do processo de criação e aprendizagem foi solicitada 
uma produção textual com as seguintes perguntas a respeito da atividade e também 
verificando a percepção sobre os municípios que os alunos tiveram, uma vez que a 
técnica permite que eles pensam no processo.
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Análise dos resultados

A atividade correlacionando duas áreas do conhecimento, Geografia e Artes 
Visuais, demonstrou os benefícios de uma proposta interdisciplinar, uma vez que a 
técnica stop motion como recurso multimídia, dá uma noção de movimento que é 
diferente do mapa. A realidade da escola contemporânea e a relação que os jovens tem 
com as tecnologias foram fundamentais para o interesse dos escolares em participar 
da atividade, porém, vale consideram que o objetivo central foi partir de um interesse 
para construção de conhecimento.

Inicialmente, aplicamos a atividade com uma primeira turma do 4º ano no 
CEPAE. Nesta tentativa, a abordagem foi falha, pois os estudantes não se sentiram 
interessados em construir os mapas. Essa falha tanto se deve a abordagem da pro-
posta feita pela pesquisadora quanto também ao desinteresse dos escolares no início 
da atividade. Houve também muitos problemas em relação à responsabilidade dos 
educandos com o material (fichas de figurinhas) uma vez que foi comum que eles 
esquecessem as folhas em casa, gerando problemas na sequencia de aulas que eram 
necessárias para o desenvolvimento do conjunto.

Alguns ajustes foram feitos no procedimento com outra turma de 4º ano. As-
sim a atividade envolvendo a construção da animação stop-motion fluiu com maior 
facilidade. Todos os alunos se interessaram em construir os minifilmes, que requerem 
um pouco de paciência para a confecção do material, pois é bastante extenso, envolve 
o registro quadro a quadro de tudo o que está sendo feito. Um dos principais proble-
mas foi a falta de objetos técnicos disponíveis e a desproporção 2 professoras para 30 
alunos, sobretudo no momento dos registros fotográficos.

De acordo com a produção textual avaliativa solicitada aos escolares, como 
forma de analisar a atividade e o processo de criação e aprendizagem, podemos cons-
tatar nas respostas que todos gostaram da animação finalizada, ou seja, após ser sele-
cionado o material e tendo sido tratado pelo software de edição de áudio e vídeo. Mas 
não gostaram do processo de confeccioná-lo, pois foi demorado e envolveu muita 
atenção e paciência para fotografar as imagens. Todos gostaram dos “filminhos” que 
foram produzidos, mesmo aqueles que não haviam finalizado os seus trabalhos. Al-
guns se arrependeram de não ter podido concluir, por causa da organização pessoal. 
Abaixo, alguns depoimentos demonstram o olhar dos alunos.

“Eu achei que a atividade mostrou a evolução do município, e o que acontece 
na construção”. Aluna A – 9 anos

“Eu achei a atividade bastante legal porque mostra o crescimento do município 
e o desenvolvimento ao longo do tempo”. Aluno B – 10 anos

“Eu achei muito bom porque aprendi mais sobre o município e sobre as coisas 
que há nele: agricultura extensiva, comercial, subsistência. Gostei nessa atividade que 
me fez aprender muitas coisas novas”. Aluna C – 11 anos

“Achei muito boa ideia do stop-motion meu município ficou muito bom. Gos-
tei de todo o trabalho, usei todas as figurinhas”. Aluna D – 10 anos

“Essa atividade me ajudou a aprender mais. Eu aprendi a construir um municí-
pio que eu nunca daria conta sem essa atividade eu achei que ela foi bem elaborada”. 
Aluna E – 10 anos.
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Não houve dificuldade na compreensão dos estudantes para a atividade solicita-
da e nem em relação aos objetivos esperados. Os estudantes se interessaram em cons-
truir as animações e demonstraram por meio da produção textual que entenderam o 
que estava sendo trabalhado, pois foi facilitado pela utilização deste material didático.

A interdisciplinaridade como metodologia de ensino rompe com o sistema tra-
dicional e visa superar as fragmentações das disciplinas. Nesta atividade envolvendo 
a produção de recurso multimídia auxiliando didaticamente a compreensão dos conte-
údos abordados em sala de aula ficou claro que essa experiência de trabalho é bastante 
rica no que diz respeito ao ensino aprendizagem, pois em um mundo predominante 
visual essa linguagem pode ser trabalhada com a finalidade de estimulo para o co-
nhecimento aos temas relativos à disciplina de Geografia de Goiás nas series iniciais.

Considerações finais

O propósito deste trabalho foi apresentar uma experiência didática de trabalho 
envolvendo animação stop motion nas aulas de Geografia nas series iniciais. A meto-
dologia interdisciplinar possibilitou a junção dos conhecimentos de Geografia e Artes 
Visuais para o desenvolvimento criativo na produção de mapas temáticos animados 
representativos dos municípios de Goiás e das atividades econômicas desenvolvidas 
tais como: agriculturas comercial e familiar; pecuárias intensiva e extensiva; extrati-
vismo; indústria; comercio e zona residencial; tema que estava sendo abordado em 
sala de aula.

Os estudantes estão cada vez mais inseridos nesse processo de acessibilida-
de a novas tecnologias, e assim pensando nos apropriamos da dinâmica multimídia 
da animação como recurso didático a ser utilizado nas aulas de Geografia. A grande 
quantidade de informações visuais produzidas e divulgadas em suportes eletrônicos 
nos faz querer incluí-la no processo de ensino/aprendizagem na escola.

Com a utilização da tecnologia de imagens (câmeras fotográficas e de celula-
res) para captura dos elementos utilizados na produção dessa animação, sendo eles: 
as figuras e a base cartográfica montamos um banco de imagens que posteriormente 
foram editadas em um software de edição sendo assim produzidos os vídeos animados 
representando os municípios, suas zonas urbana e rural e as respectivas atividades 
econômicas desenvolvidas por eles.

A partir dos estudos realizados sobre o ensino interdisciplinar e sua aplicação 
que rompe com a fragmentação das disciplinas, podendo ser utilizada no processo de 
ensino aprendizagem que relaciona a sociedade e sua intricada rede de correlações, 
podemos concluir que esta metodologia promove uma pratica integradora, aberta a 
outros conhecimentos para ser efetivada.

A interdisciplinaridade utilizada como metodologia de ensino correlacionando 
Geografia e Artes Visuais representou uma experiência interessante tanto no que diz 
respeito a produzir uma atividade didática diferenciada quanto na compreensão dos 
conteúdos estabelecidos. Foi um trabalho muito satisfatório, os objetivos foram alcan-
çados, pois os estudantes por meio da produção textual avaliativa demonstraram ter 
compreendido e gostado da proposta de ensino.
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O dialogo entre Geografia e Artes Visuais promovido pela proposta didática 
numa perspectiva interdisciplinar fez com que os estudantes percebessem que o mu-
nicípio é um espaço social dinâmico, fluente e complexo que se constroi através da 
relação entre pessoas e atividades econômicas que se desenvolvem neste espaço. A 
experiência aqui relatada favorece a reflexão sobre possibilidades e metodologias de 
ensino aprendizagem com a produção de atividades didáticas que favorecem e explo-
rem mais o uso de recursos multimeios na escola para um trabalho interdisciplinar. 
Esse projeto pode ser analisado e também modificado inclusive em sua execução para 
aprimoramentos didáticos.
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ensino De CiênCiAs utiLizAnDo áLbum De 
FigurinhAs: um Jogo Como estímuLo à LeiturA

FlÁvia Pereira liMa

MÁrlon herbert Flora barboSa SoareS

introdução

As crianças gostam de colecionar figurinhas, brincar com elas, trocar com os 
colegas. Essa atividade, além de divertida, propicia uma socialização e até a troca de 
ideias e informações entre as crianças. À medida que as páginas do álbum vão se preen-
chendo, a expectativa aumenta, considerando-se os objetivos dos álbuns de figurinhas, 
que claro, estão amplamente ligados ao fato de serem preenchidos completamente.

É comum, da infância à fase adulta, o manuseio de álbuns de figurinhas. Há 
temáticas diversas, que vão desde desenhos animados até jogadores de futebol. Na 
rede mundial de computadores há uma infinidade de sites e fóruns sobre troca de figu-
rinhas para se completarem diversos álbuns. Colecionadores são muito comuns tanto 
na internet quanto em espaços físicos nos quais os participantes se encontram para se 
socializar e trocar as figurinhas repetidas.

O brincar pode ser inserido nas aulas e as atividades lúdicas devem ser valori-
zadas do ponto de vista educativo. Os professores podem explorar a espontaneidade e 
a liberdade criativa das atividades lúdicas para uma aprendizagem prazerosa das crian-
ças (ALVES; BIANCHIN, 2010). Uma atividade lúdica pode ser inserida em diver-
sas circunstâncias da aula, como para apresentar, ilustrar, avaliar e revisar conteúdos, 
contextualizar conhecimentos e integrá-los de forma interdisciplinar (CUNHA, 2012).

A utilização de álbuns de figurinhas como alternativa em sala de aula confi-
gura-se como uma atividade lúdica. Cabe salientar que há na literatura uma boa dis-
cussão sobre a diferença existente entre jogo, atividade lúdica, brinquedo ou material 
pedagógico. Para Soares (2013)

“Um jogo é o resultado de interações linguísticas diversas em termos de características 
e ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que implicam no prazer, no divertimento, na 
liberdade e na voluntariedade, que contenham um sistema de regras claras e explícitas e 
que tenham um lugar delimitado onde possa agir: um espaço ou um brinquedo.”

Para o mesmo autor, o que difere o jogo descrito de uma atividade lúdica é 
necessariamente a presença de regras explícitas, pois o jogo em si, é uma atividade 
lúdica. Assim, o álbum de figurinhas e as ações envolvidas em seu fazer podem ser 
considerados como um jogo. Essa atividade pode ainda ser um jogo educativo já que 
se configura como uma atividade lúdica com regras explícitas e que podem ser volta-
das para o ensino e a aprendizagem de algum conceito.

Nesse contexto, segundo Soares (2013) e Kishimoto (2002) um jogo educativo 
deve contemplar duas funções: a lúdica, na qual o jogo educativo deve ser divertido 
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enquanto ensina e a educativa, isto é, o jogo deve ensinar de fato algum conceito. 
Logo, segundo os autores, o objetivo primordial de um jogo educativo é equilibrar as 
duas funções, a lúdica e a educativa. Se tivermos um jogo que tem mais função lúdica 
do que educativa, não temos um jogo educativo e sim, apenas um jogo. Em contra-
partida, se o jogo educativo proposto tem mais função educativa do que lúdica, não é 
mais um jogo, é um material didático. 

Estudos em ensino de Ciências apontam que os jogos são muito úteis para 
dinamizar o processo de ensino e levar a uma aprendizagem significativa, dado que 
despertam o interesse das crianças e adolescentes, estimulam o envolvimento nas 
atividades propostas e, consequentemente, auxiliam na aprendizagem de conteúdos 
(BRAGA; MATOS, 2013; CASTRO; COSTA, 2011; OLIVEIRA; SOARES, 2005). 
Logo, dependendo da temática do álbum de figurinhas, ele pode se tornar uma alter-
nativa de ensino e aprendizagem em sala de aula.

A temática do álbum de figurinhas

As crianças geralmente gostam de bichos, falam o nome deles, imitam os sons. 
Na escola, querem saber onde vivem, o que comem, como dormem e muitas outras 
perguntas que, muitas vezes, deixam os professores em apuros. 

No plano de ensino de Ciências do 3o Ano do Ensino Fundamental do CEPAE 
está previsto o conteúdo de sustentação corporal, que inclui a construção de concei-
tos sobre os animais invertebrados e vertebrados. De forma a superar apenas uma 
apresentação de características que distinguem os grupos de animais, busca-se que 
os estudantes iniciem análises interpretativas a partir das características dos animais, 
explorando hábitos de vida e comportamentos, o que dá margem para discussões so-
bre as adaptações biológicas. Para tanto, são utilizadas imagens, vídeos, esqueletos, 
espécimes de coleção biológica e leitura de muitos textos. 

No ano de 2012, uma das atividades das aulas de Ciências foi a elaboração de 
pequenos textos sobre cinco animais. Cada animal tinha a sua figurinha colorida e, 
para ganhar uma nova, era necessário produzir um texto de qualidade. Essa simples 
atividade de ganhar figurinhas despertou tanto o interesse das crianças que foi estrutu-
rada melhor para ser desenvolvida no ano de 2013. Assim surgiu o projeto Álbum de 
Figurinhas – Bichos Brasileiros Ameaçados de Extinção, realizado com 60 crianças 
de duas turmas do 3o Ano do Ensino Fundamental do CEPAE, um jogo cujo o princi-
pal objetivo foi estimular a leitura tendo como tema os animais brasileiros.

Desenvolvimento do jogo

A preparação

A Revista Ciência Hoje das Crianças (CHC) é uma publicação da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência destinada ao público infanto-juvenil. Mediante 
convênio com o Ministério da Educação, essa revista é distribuída para todas as escolas 
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públicas brasileiras. Dentre as diversas sessões existe a “Galeria Bichos Ameaçados” 
que é composta por textos de animais brasileiros ameaçados de extinção, no qual os 
autores apresentam as características do animal brasileiro e os motivos pelo qual está 
ameaçado. Acompanha ainda uma ilustração e uma foto de página dupla. Os textos, ape-
sar de conterem considerável informação biológica, são de fácil leitura e compreensão.

Sabendo da existência dessa sessão e do interesse em colecionar figurinhas, foi 
organizado um jogo cujo principal instrumento era um álbum sobre 30 animais ame-
açados de extinção, todos da sessão Galeria dos Bichos Ameaçados da CHC. A partir 
disso, o seguinte material foi confeccionado: 

i. o álbum: cada criança recebeu um álbum de 20 páginas, colorido e enca-
dernado (Figura 1). Nas páginas iniciais havia instruções do jogo e uma tabela para 
monitoramento das figurinhas colecionadas (Figura 2). A tabela era composta por cin-
co colunas. A primeira trazia o número da figurinha, a segunda o nome científico, a 
terceira a página onde se encontrava, na quarta coluna a criança deveria marcar se 
havia completado a figurinha e na quinta se havia completado o texto. As duas pági-
nas posteriores foram reservadas para elaboração de textos coletivos sobre animais 
invertebrados e vertebrados (Figura 3). As demais eram destinadas para as figurinhas 
(Figura 4). Para cada animal havia um espaço para ser colada a figurinha, logo abaixo 
havia a solicitação de informações (nome científico, nome popular, grupo ao qual 
pertence) e linhas para a criança escrever o que havia aprendido sobre o bicho;

Figura 1: Capa do Álbum de Figurinhas.
Figura 2: Tabela para monitoramento das 
figurinhas e textos recebidos.
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Figura 3: Texto coletivo elaborado pelos 
alunos.

Figura 4: Exemplo de uma das páginas 
com figurinhas e textos produzidos pelos 
estudantes.

ii. os textos: os 30 textos da CHCforam impressos em cores e plastificados, o 
que garantiu uma maior durabilidade (Figura 5);

Figura 5: Alguns dos textos utilizados no jogo.
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iii. Figurinhas: foram impressas 60 figurinhas coloridas de cada um dos 30 
animais selecionados, totalizando 1.800 figurinhas. Cada figurinha era identificada no 
verso por seu número correspondente no álbum (Figura 6).

Figura 6: Amostra das figurinhas do jogo.

A entrega do álbum e as regras

De forma a criar um clima de expectativa, as crianças foram avisadas que ha-
veria uma surpresa nas aulas de Ciências. Duas semanas depois, todas foram reunidas 
na quadra da escola, pois a surpresa se revelaria. As crianças fecharam os olhos e só 
abriram quando já haviam recebido o álbum. Inicialmente, a maioria não entendeu do 
que se tratava, mas ao abrirem o material verificaram que era um álbum de figurinhas. 
Foi explicado que esse seria um jogo nas aulas de Ciências por muitos meses e que o 
objetivo era, além de completar o álbum, incentivar a leitura e que todos aprendessem 
muito sobre os bichos brasileiros (Figuras 7 e 8).
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Figura 7: Os estudantes recebendo 
o Álbum.

Figura 8: Os estudantes apreciando 
o Álbum pela primeira vez.

Depois disso, as regras do jogo foram explicadas e a atividade começou (Fi-
guras 9, 10, 11 e 12): 

 • No primeiro dia todos receberam uma figurinha e um texto para começar 
o jogo. As crianças marcaram na tabela de monitoramento a figurinha e os textos 
recebidos. Logo após colaram a figurinha e leram o texto para a elaboração do pa-
rágrafo. 

 • Cada criança recebeu um novo texto e uma nova figura para dar prossegui-
mento ao jogo. Em casa, a criança deveria ler o texto, completar as informações no 
álbum e redigir um parágrafo sobre o animal no espaço reservado para isso;

 • Na próxima semana, a criança poderia receber uma nova figurinha “na ban-
ca” (no caso, a própria professora)e um novo texto se tivesse escrito um parágrafo 
com qualidade. Do contrário, permaneceria com o mesmo texto.

 • Figurinhas repetidas poderiam ser trocadas entre os colegas.
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Figura 9: Estudante colando a 
figurinha no seu álbum.

Figura 10: Depois de colar a 
figurinha, a estudante registra 
informações.

Figura 11: Estudantes recebendo 
os textos.
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Figura 12: O estudante observa o 
texto e a figurinha.

A dinâmica do Álbum de Figurinhas em sala de aula

O jogo despertou muito o interesse dos estudantes e todos queriam levar no-
vos textos e figurinhas para casa. Para que a atividade não tomasse tempo excessivo 
da aula, foi necessário construir uma dinâmica para operacionalizá-la. Sendo assim, 
quando professora chegava em sala as crianças logo pegavam os seus álbuns e espe-
ravam ser chamadas. A professora verificava se o estudante poderia receber uma nova 
figurinha mediante o cumprimento das regras, ou seja, a escrita de um parágrafo de 
qualidade sobre o bicho do texto recebido. 

Em caso positivo, o estudante comprava a nova figurinha. Se a criança não fi-
zesse o parágrafo ou o redigisse sem qualidade, continuava com o texto anteriormente 
recebido. Em algumas aulas a figurinha fora entregue pela própria professora, em 
outras as crianças escolhiam ou tiravam ao acaso. Essas pequenas variações também 
ajudaram a criar expectativa no jogo (Figuras 13 e 14).

Figura 13: A professora analisa 
o texto dos estudante.
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Figura 14: Os estudantes vão à 
mesa da professora para com-
prarem figurinhas.

Três indicativos do interesse despertado pelo jogo foram observados. O pri-
meiro foi o movimento que as crianças faziam logo que a professora chegava em sala, 
pois a mesma era sempre questionada se haveria atividade do jogo. O segundo foi a 
taxa de adesão, pois a cada semana poucas foram as crianças que deixaram de produ-
zir seus parágrafos. E, finalmente, o retorno de vários pais que, em conversas com a 
professora, afirmavam que o jogo estava realmente estimulando a leitura dos filhos. 
Esse despertar do interesse, causado pela atividade lúdica tem estreita relação com a 
aprendizagem do conceito, considerando-se que o interesse precede a motivação ao 
aprendizado (PIAGET, 1976).

Inicialmente os textos eram entregues de forma aleatória, mas com o desen-
volvimento do jogo foi necessário dispô-los na aba do quadro. Aqueles estudantes 
que haviam completado mais figurinhas iam primeiro, pois para eles faltavam menos 
textos a serem lidos. Essa nova disposição foi bem interessante, pois de fato o material 
no quadro formava uma Galeria de Textos (Figuras 15 e 16).

Quando as crianças saiam como uma figurinha repetida, poderiam trocar com 
os colegas. Caso não conseguissem, se reuniam na mesa da professora que mediava 
uma troca envolvendo todas as figurinhas repetidas e, quando necessário, trocando 
uma figurinha com a banca. Tudo isso para que o estudante pudesse ir para a casa com 
sua nova figurinha.

Figura 15: A galeria dos textos 
dispostos na aba do quadro.
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Figura 16: Estudante selecionando 
o próximo texto a ser lido.

Essa interação entre as crianças nas trocas de figurinhas é um fator de socia-
lização importante para o aprendizado. Nesse aspecto Chateau (1987) afirma que 
uma atividade lúdica que socializa atinge objetivos educacionais mais rapidamente. 
Houve também um nível de interação entre as crianças e o jogo, ou mais especifica-
mente, entre o jogo e os jogadores. Segundo Soares (2013), existem quatro níveis de 
interação entre o jogo e o jogador que levam ao aprendizado. O primeiro é a simula-
ção de atividades por meio de brincadeiras ou jogos. O segundo é a competição pro-
priamente dita. O terceiro, que se relaciona diretamente com esse trabalho, é a ma-
nipulação efetiva de um brinquedo ou de uma atividade ou ainda de um jogo, como 
é o caso. O quarto nível compreende a expressão corporal e o uso de quadrinhos.

Foram seis meses colecionando figurinhas e lendo textos sobre os bichos bra-
sileiros. Após o conteúdo de animais invertebrados e vertebrados (e seus grupos) ter 
sido construído em sala, as crianças classificaram os 30 animais do álbum com muita 
facilidade.

O álbum de figurinhas gerou discussões acerca da responsabilidade, da im-
portância da leitura e do cuidado com o material coletivo. Também possibilitou o 
desenvolvimento de habilidades nas crianças, como a organização de informações 
numa tabela, a síntese do conhecimento num parágrafo, a identificação de determi-
nadas informações no texto. Demonstrações espontâneas de colaboração (a troca de 
figurinhas ou textos repetidos, colegas auxiliando uns aos outros nas trocas) foram 
frequentes. Também foi surpreendente ver as crianças dominando as regras do jogo e 
construindo habilidades, dado que inicialmente tinham muita dificuldade em organi-
zar e tratar a informação.

Cabe salientar que as crianças efetivamente colaboraram umas com as outras. 
Colaborar é diferente de cooperar. Na cooperação, as tarefas são divididas e reunidas 
somente no final da atividade. Na colaboração, os sujeitos constroem conjuntamente 
a atividades, ao mesmo tempo em que todos participam, sem divisão específica de 
tarefas (BRNA, 1998).

Os estudantes compreenderam as regras e as seguiram de forma dedicada. 
Quando não haviam cumprido algo, afirmavam que fariam para a próxima semana. 
Houve casos em que a professora, por equívoco, entregou uma figurinha e o estudante 
a devolveu porque naquele dia não poderia recebê-la.
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O cumprimento de regras, segundo Duflos (1997), é essencial para que uma 
atividade lúdica atinja o objetivo de discussão conceitual, pois faz parte do processo 
e socialização e de aprendizagem o consenso sobre o cumprimento ou não das regras 
descritas pelo professor ou ainda aquelas decididas consensualmente.

No ano de 2014, os estudantes responderam a um questionário com o objeti-
vo de verificar se o jogo se eles haviam considerado o Álbum como uma atividade 
interessante e se haviam formado conceitos sobre a extinção de espécies. Para isso, 
foram elaboradas quatro perguntas: i. Do que você se lembra das aulas de Ciências do 
ano passado? Escreva, contando os detalhes. ii. O que você mais gostou das aulas de 
Ciências do ano passado? iii. Você sabe o que é um animal ameaçado de extinção? iv. 
O que você acha que acontece para um animal ficar ameaçado de extinção?

Dos 45 estudantes que responderam ao questionário, 60% se lembraram expli-
citamente do álbum de figurinhas e 62,2% o citaram como a atividade que mais gosta-
ram, confirmando a percepção do interesse gerado pela atividade. Um total de 42,2% 
dos estudantes conseguiu construir um conceito que abordava a ideia da diminuição 
dos indivíduos de uma determinada espécie, como no exemplo “Um animal fica em 
extinção porque a espécie dele está desaparecendo.”

É interessante notar que ao tentarem construir um conceito muitos estudantes 
apresentavam um motivo da ameaça, como a seguir “Quando eles são caçados, isso 
que é um animal ameaçado de extinção.” A caça é considerada para 64,4% dos estu-
dantes como o principal motivo de ameaça às espécies.Do total, 20% dos estudantes 
citou a perda de habitat, apesar dessa causa ser apontada em praticamente todos os 
textos que eles leram. É provável que o impacto causado pela caça e o comércio ile-
gal de animais, muitas vezes apresentado nos meios de comunicação, contribua para 
a construção dessa percepção. Cabe salientar que o ideário científico das crianças, 
jovens e adolescentes é fortemente influenciado pelos meios de comunicação (KOS-
MINSKI; GIODAN, 2002; SIQUEIRA, 2002).

Considerações finais

Dado o interesse e o alcance dos objetivos propostos, o jogo Álbum de Figuri-
nhas deverá ser realizado novamente nas turmas de 3o Ano em 2014, mas com ajustes 
que permitam que os textos sejam mais explorados e a produção das crianças mais 
valorizada.

Por isso, o próximo álbum contará com 15 figurinhas e cada espécie terá dois 
textos para a participação das 30 crianças. A disposição das imagens também será dife-
renciada, como uma figurinha por página, o que facilitará a análise das características 
dos animais. Como haverá mais espaço para a escrita, as crianças serão incentivadas a 
fazerem mais pesquisas sobre o animal do texto o que permitirá a produção de textos 
mais elaborados. De forma a valorizar os textos produzidos, alguns deles serão envia-
dos para publicação no Folhinha Aplicada, o jornalzinho da primeira fase do CEPAE.

Uma solicitação dos estudantes pouca atendida em 2013 foi a leitura do texto 
produzido para toda a turma. A nova conformação do álbum permitirá que a leitura 
seja incorporada em todas as aulas, valorizando-se ainda mais a produção das crianças 
e inserindo mais um elemento para despertar o interesse e o envolvimento no jogo.



Veredas escolares: partilhando experiências criativas de ensino e aprendizagem do CEPAE/UFG 295

O objetivo do jogo em 2013 foi o de estímulo a leitura, mas é possível explorá-
-lo mais, principalmente quanto às discussões sobre as espécies ameaçadas, tema cen-
tral na conservação da biodiversidade brasileira. Para tanto, antes do início do jogo 
serão preparados textos e atividades para instrumentalizar a discussão, de forma que 
os estudantes compreendam por que uma espécie tem sua sobrevivência comprome-
tida no planeta.

A experiência com o Álbum de Figurinhas confirmou a percepção de que ati-
vidades diferenciadas, dentre elas o jogo, aguçam o interesse, tornam as aulas mais 
dinâmicas e realmente envolvem a criança em seu aprendizado. Tudo isso tem grande 
potencial de auxiliar os estudantes na construção do seu conhecimento e conduzi-los 
a uma aprendizagem significativa.
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brinCADeirAs musiCAis: DiáLogo entre 
musiCALizAção e FormAção integrAL DA CriAnçA

CleiCianne barreira araúJo

introdução

Foi ao estagiar na Unidade de Educação Infantil da UFG que vivenciei uma 
nova forma de trabalhar com a música, compreendi que a música na escola vai além da 
cantoria repetitiva e destituída de sentido. Nesta Unidade a proposta de trabalho com 
as crianças não esta dividido por disciplinas e sim por áreas de conhecimento das quais 
a música é uma delas. É um brincar de música que pode ser desenvolvido pelos sons 
do corpo, pela confecção de instrumentos musicais, por brincadeiras cantadas, cantigas 
de rodas, pelo brincar com as palavras e em muitas outras atividades que podem surgir.

Partindo do pressuposto de que a música se constitui como linguagem na edu-
cação básica e é digna de uma proposta capaz de despertar o interesse dos educandos 
em uma aprendizagem significativa por meio dos sons, desenvolvi uma pesquisa na 
Unidade de Educação Infantil da UFG no ano de 2012 sob o foco de possibilidades 
metodológicas do trabalho com a música na educação infantil. O objetivo principal 
desse trabalho era, além de entender a relação da criança com a música, apresentar à 
Escola caminhos diferenciados e possíveis para a educação musical, isto é, ampliar as 
práticas pedagógicas proporcionando a criação, manipulação, expressão, composição 
artística a partir de algumas atividades musicais.

Portanto, estudar o tema brincadeiras musicais aguçou o meu olhar para a pos-
sibilidade de uma educação escolar que desperte o interesse em uma aprendizagem 
significativa, tanto em relação aos conhecimentos apresentados pela escola, como de 
outros saberes também importantes para o desenvolvimento da linguagem corporal, 
artística, expressiva, dentre outros. 

Dito de outro modo, a escola ao dar prioridade a um ensino de música que 
realmente faça sentido para o individuo, permitindo que ele se amplie musicalmente 
proporciona, uma aprendizagem significativa, que alcança as demais extremidades do 
ensino escolar. A música, neste sentido, assume uma característica integrativa com 
outras linguagens ora sendo protagonista, ora atuando como pano de fundo.

No entanto, propõe-se com essa pesquisa contribuir para inserção da música 
no cotidiano das escolas, com vistas a aproximar a criança de sua cultura, a ensinar 
a valorizar a sua música e a música dos outros povos, a se expressar artisticamente; 
ao desenvolvimento de aulas e atividades de música que proporcionem momentos de 
movimento, gestos, danças, batucadas de melodias e ritmos, experimentações, desco-
bertas, enfim, que se apresente um ensino/fazer repleto de experiências significativas 
para os educandos.

No palco da educação escolar há muitas configurações e uma delas é a precisa 
relação entre conhecimento e Arte. Pensando no pequeno lugar em que as linguagens 
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artísticas têm ocupado nesse palco, poder-se-ia acreditar nas brincadeiras musicais 
como um dos caminhos para a articulação entre essas duas formas de aprendizagem, 
uma vez que se objetiva proporcionar a apreciação, criação e execução musical em 
meio à expressividade oral e corporal?

Desenvolvimento

A importância da Arte para a educação escolar está interligada não somente 
às suas funções artísticas enquanto manipulação e expressão, mas, também, ao seu 
caráter formador para a vida do educando. A arte pode ser entendida como uma forma 
de propagação do conhecimento que utilize da imaginação e criatividade.

Ferraz e Fusari (2010) defendem um estudo de Arte que ultrapassa tanto as 
galerias artísticas, como o âmbito escolar, ou seja, fazer, criar, desenhar, compor não 
pode ser entendido como um dom, reservado somente àqueles dotados de certas habi-
lidades artísticas. A arte necessita acontecer no “chão” da escola. Não sendo somente 
entendida e respeitada como uma disciplina integrante apenas do currículo escolar, 
mas, como a que se articula às diversas linguagens apresentadas às crianças e jovens 
e que, de fato, vá além de uma aula que os façam pintar ou decorar nomes de artistas 
famosos. As autoras acreditam na possibilidade de

Atingir-se um conhecimento mais amplo e aprofundado da arte, incorporando ações 
como: ver, ouvir, mover-se, sentir, pensar, descobrir, exprimir, fazer, a partir dos elemen-
tos da natureza e da cultura, analisando-os, refletindo, formando, transformando-os. É 
com essa abrangência que a arte deve ser apropriada por todos os estudantes, indiscrimi-
nadamente (FERRAZ; FUSARI, 2010, p. 22).

Neste sentido, analisa-se, que a importância da arte para a educação escolar vai 
se constituindo na medida em que a escola lança mão de seus elementos para produ-
ção de conhecimento, assim como o faz com a Língua Portuguesa, com a Matemática, 
com a Geografia, por exemplo. Por outro lado, há que se considerar que o ensino de 
Arte requer um intermédio entre ciência e conhecimento, pensamento e razão.

O que se tem percebido é que a escola no intuito de atender as demandas so-
ciais industriais preocupa-se mais com a ciência do que com o conhecimento; mais 
com a razão do que com o pensamento. Com isso a escola, consciente ou inconscien-
temente, fragmenta a aprendizagem ao invés de desenvolvê-la e ampliá-la. 

A escola não está posta na sociedade somente como reprodutora social, uma 
vez que, na relação escola – sociedade ocorre uma ação recíproca onde “o determi-
nado também reage sobre o determinante. Consequentemente, a educação também 
interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para sua própria transformação” (SA-
VIANI, 1995, p. 108).

Porque a luta pela presença do ensino de música nas escolas? E porque a luta 
por uma escola que brinque de música? Defende-se porque música é bonito e agra-
dável aos ouvidos? Defendemo-la porque assim estaremos garantindo novos músicos 
para o futuro? Não! Estamos sim defendendo um trabalho em música que seja signifi-
cativo para a criança e que amplie e desenvolva as aprendizagens já adquiridas.
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Os acontecimentos históricos ocorridos nas décadas de 60, 70 e 80 como o 
golpe militar e o fim do autoritarismo trouxeram algumas modificações ao ensino 
da música. A disciplina foi agregada ao ensino das artes juntamente com as demais 
linguagens artísticas, acarretando na diminuição de sua importância enquanto “lin-
guagem auto expressiva” (SANTOS, 1994, p. 9-10, apud LOUREIRO, 2003, p. 69). A 
proposta de integração entre as áreas assumiu outra vertente sendo o ensino das artes 
incorporado apenas às artes plásticas:

A nova dimensão atribuída à educação artística se explica, também, pela filosofia que 
orienta a política educacional do momento cuja a principal preocupação é a inserção 
imediata do individuo no mercado de trabalho, mercado esse que se organiza numa con-
cepção taylorista. Nesse cenário, a disciplina educação artística não tem papel muito im-
portante e sua inclusão no elenco das disciplinas obrigatórias pode ser interpretada como 
uma concessão à tradição humanística, que até então esteve presente na educação escolar 
brasileira (LOUREIRO, 2003, p. 69).

 Após o fim do autoritarismo, o MEC reafirma o acesso à cultura redefinindo 
o papel das artes dentro da escola. Com isso surge no ano de 1996 os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’S), caracterizado como uma orientação curricular para 
a Educação Básica, que compreende a Educação Infantil, Fundamental e Médio, nas 
diversas áreas do conhecimento1 e por:

Imprimir à escola caráter mais democrático, levando-a assim, a proporcionar aos alunos 
um conjunto de práticas pedagógicas planejadas, que lhes possibilitem apropriar-se, de 
forma crítica e construtiva, de conteúdos sociais e culturais indispensáveis ao seu desen-
volvimento, bem como de toda a sociedade (LOUREIRO, 2003, p. 76).

Para além das configurações do cenário social acredita-se que a educação mu-
sical se engloba na própria necessidade de expressão humana e social de se comuni-
car, interagir, envolver, argumentar, aprender, ensinar, experimentar. Essa é a ação 
que possibilita o desenvolvimento do processo histórico cultural na vida do individuo/
educando por permitir a ele uma apropriação constituída de significado sobre a cultura 
em que está inserida e o acesso ao conhecimento das demais. 

Pelas palavras de Kater (2012, p. 43) almeja-se uma educação musical:

Capaz de oferecer estímulos ricos e significativos aos alunos, despertando atitudes curio-
sas e aumentando, por consequência, a disponibilidade para a aprendizagem. Uma educa-
ção que instaure um espaço de acolhimento pelo “brincar”, no sentido original do termo, 
isto é, “criar vínculos”, uma das necessidades fundamentais da dimensão humana [...]. 
Uma educação musical na qual o lúdico represente o componente transgressor de expec-
tativas do conhecido, mantendo nos alunos atenção viva ao que se realiza a cada instante 
e, assim, os atraia, menos para os saberes prontos e constituídos, mais para a matéria 
sonora em si, para a vivência cultural de novas e autenticas possibilidades de expressão.

E assim, é possível traçar uma relação entre a presença da música na escola, 
entendida como a que é capaz de promover interação, significação e compreensão, 

1 Língua portuguesa, matemática, conhecimentos históricos e geográficos, ciências, língua estrangeira, educação física e 
artes, nas linguagens música, teatro, dança e artes visuais.
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articulada às outras áreas de aprendizagem. A música abrange e possibilita inúme-
ras aprendizagens que dizem respeito, principalmente, à sua linguagem musical bem 
como às outras áreas de aprendizagem e integração como alfabetização, socialização, 
expressividade, coordenação motora, percepção sonora e musical, raciocínio lógico 
matemático e outros.

A música vivenciada em um espaço de educação infantil se revela nos gestos, 
nas articulações e nos movimentos corporais como em uma relação de troca. Isto é, a 
música toca a criança e esta ao deixar-se ser tocada corresponde, através de seu corpo, 
com gestos e movimentos. Gradualmente a criança vai sendo capaz de expandir essa 
interação agindo sobre o espaço sincronizando-se com os que estão ao seu redor. No 
intuito de que: “não só a música incita o movimento, como também, o movimento 
poderá produzir a música” (RODRIGUES, 2009, p. 38).

Neste sentido, optou-se por complementar os escritos acerca da importância 
da música na educação infantil com a apresentação de atividades em brincadeiras 
musicais, sob a ideia de uma musicalização que desperte o interesse das crianças em 
manipular, brincar, criar, produzir sons, ritmos, melodias. Contudo, foram realizadas 
seis atividades de intervenção pedagógica que foram desenvolvidas com um grupo 
de 14 crianças na idade entre 03 e 04 anos. Cada atividade contou com um relatório 
composto por observações e análises reflexivas do pesquisador.

 O espaço da pesquisa, como foi citado anteriormente, foi a Unidade de Edu-
cação Infantil da UFG (antiga Creche/UFG). Sua proposta solidifica-se na teoria Vi-
gostskyana, onde a interação entre as crianças se configuram de modo essencial na 
construção de aprendizagens significativas. Por meio da interação as crianças trocam 
conhecimentos, estabelecem relações, constroem valores de cooperação, solidarieda-
de e respeito mútuo.

A Unidade defende a importância da brincadeira no cotidiano de uma institui-
ção de educação infantil partindo da concepção de que o “brincar é algo que se destaca 
como essencial para o desenvolvimento, o aprendizado e a socialização da criança. 
Brincar é uma prática social, onde a criança se apropria de elementos da cultura e os 
modifica” (PPP, 2011, p. 27). 

O momento da brincadeira é apresentado à criança nas atividades pedagógicas 
e também, esta presente, em momentos comuns da rotina da creche como brincar 
livremente no pátio. É este um momento em que se podem observar diversas formas 
encontradas pelas crianças para interagir, aprender, resolver seus próprios problemas, 
tomar decisões, “expressar sua individualidade e identidade por meio de diferentes 
linguagens, de usar o corpo, os sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e 
criar” (KISHIMOTO, 2010, p. 1).

Na perspectiva de Vigostsk (1998), o brincar é visto como a atividade que mais 
promove desenvolvimento na infância, ainda que não seja a atividade mais desenvol-
vida em seu cotidiano, se configurando como atividade que transcende a finalidade da 
diversão ou do passatempo. Para ele, a brincadeira é entendida como atividade social 
da criança. No brincar a criança adentra no mundo imaginário para explorar e conhe-
cer melhor o real, criando-o ou recriando-o a sua maneira. Destaca-se que a dimensão 
imaginativa do brincar permite à criança realizar desejos não acessíveis a ela, além 
de permitir atuar com pessoas e objetos através de modos que ela ainda não domina.
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relatos de experiência

conhecendo instrumentos musicais

Data da intervenção: 03 de dezembro de 2012 

Objetivos das atividades musicais:
 •  Objetivo geral: Fruição e Reflexão: Conhecimento sobre alguns instrumentos 

musicais e reconhecimento de sua sonoridade.
 •  Objetivos específicos: 

 • Apresentar a proposta de trabalho;
 • Explorar conceitos, características e sons;
 • Ampliar o universo sonoro das crianças por meio dos conceitos e o manuseio 

dos instrumentos.

metodologia:
Apresentação do eixo central do projeto para as crianças, que é brincar de música e 
com música. Proporcionar o reconhecimento de alguns instrumentos musicais: flauta, 
guitarra e pandeiro, por meio do vídeo “Que som é esse” – Castelo Ra-Tim-Bum, 
apresentado na sala de música da creche. Possibilitar a escuta e a exploração desses 
instrumentos com a brincadeira de “caça ao tesouro”. Assim que as crianças o en-
contrarem, sentaremos em roda para conhecer, manusear e tocá-lo. A brincadeira se 
repetira até que todos os três instrumentos tenham sido encontrados.

relato:
A preocupação inicial de que esta atividade não fosse interessante para as crianças, foi 
superada tendo em vista a interação delas com a proposta. No entanto, em relação á 
postura pedagógica, Brito (2003, p. 45) pondera que “o professor deve atuar sempre 
como animador, estimulador, provedor de informações e vivências que irão enrique-
cer e ampliar a experiência e o conhecimento das crianças, não apenas do ponto de 
vista musical, mas integralmente”. Sendo assim, o objetivo principal de promover e 
ampliar o universo sonoro das crianças por meio dos conceitos e manuseio dos instru-
mentos musicais foi realizado.

Passa-Passa2

Data da intervenção: 10 de dezembro de 2012 
 • Objetivos específicos das atividades musicais:

 • Aguçar a percepção musical;
 • Trabalhar a pulsação do som pela música “Engatinhando”;
 • Desenvolver a expressão corporal, a concentração, a atenção por meio da mú-

sica.

2 Os títulos das atividades tiveram como fonte a coleção em Brincadeiras Musicais da Palavra Cantada, e alguns deles 
foram levemente modificados por mim.
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metodologia:
Atividade na sala de música. Aguçar a percepção musical quanto a pulsação desen-
volvida na música “Engatinhando”. As crianças criam diferentes maneiras de passar 
a bola procurando não perder a marcação do pulso da música. Em continuidade, as 
crianças em roda realizarão esta marcação utilizando seu próprio corpo, o chão, ou, 
o colega. Desenvolver a expressão corporal, a concentração, a atenção, por meio das 
brincadeiras populares de estátua, morto/vivo, dança da cadeira e batata quente.

relato:
A proposta de trabalhar com as crianças uma marcação rítmica foi interessante e re-
percutiu de forma significativa. A marcação consistia em esperar um tempo com a 
bola no ar e depois passar para o colega que esta atrás. Inventamos várias formas de 
passar a bola por algumas vezes as crianças conseguiam esperar o tempo da música 
para depois transferir a bola para o colega. Brincamos com a música e com a bola em 
pé e em roda com o intuito de facilitar a observação das crianças quanto a marcação 
da música.

 

Foi fantástico observar as formas encontradas pelas crianças de fazer música, de tocar 
e deixar-se ser tocado pela música e pelo colega. Aos poucos as crianças foram crian-
do maneiras de respeitar o tempo da música relacionando com palmas no ar, mãos 
no chão, mãos nas coxas, pés no chão, elas além de criar música também interagiram 
com o meio possibilitando uma aprendizagem significativa.

ciranda dos bichos

Data da intervenção: 11 de dezembro de 2012
 • Objetivos específicos das atividades musicais: 

 • Explorar conceitos, características e sons;
 • Possibilitar a reflexão sobre alguns conceitos musicais do violão;
 • Iniciação rítmica;
 • Ampliar as produções do corpo com o ritmo e o movimento;
 • Estimular a expressão corporal;
 • Possibilitar o contato com a linguagem escrita e a linguagem musical.
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metodologia:
Apresentar o cartaz com a música ciranda dos bichos e proporcionar a escuta musi-
cal. Refletir com as crianças sobre o violão: elementos estrutura, e conceitos musicais: 
cifras, afinação, tempo da música no violão. Favorecer a vivencia das crianças brin-
cando com o corpo, acompanhada da música Ciranda dos bichos. Na sala de experiên-
cia de música, brincar com a música imitando e inventando a dança. Cantar e dançar 
a música em roda ao som do violão. A roda é desfeita para a reprodução dos gestos e 
refeita ao inicio de cada estrofe.

relato: 
Os objetivos propostos de que a criança explorasse conceitos, características e sons; 
refletisse sobre alguns conceitos do violão; ampliasse suas produções de corpo, ritmo 
e movimento; e tivesse contato com a linguagem escrita e musical foram alcançados 
se considerado a participação das crianças na mesma.

Desenhando ritmos e sons

Data da intervenção: 11 de janeiro de 2013 

 • Objetivos específicos das atividades musicais:
 • Reapresentar a proposta de trabalho;
 • Aferir sobre a significação das brincadeiras musicais para as crianças;
 • Iniciação rítmica;
 • Desenvolver a apreciação musical;
 • Possibilitar o registro da percepção auditiva por meio da interpretação da mú-

sica;
 • Proporcionar o contato com a linguagem escrita e musical.

metodologia:
Em um ambiente tranquilo convidar as crianças a ouvirem a canção de ninar car-
neirinho 1, 2, 3. Representar o som por meio do desenho solicitando as crianças que 
desenhem no papel o que percebem na música. A música permeará todo o momento 
de desenho. Os desenhos realizados serão expostos no banheiro do agrupamento com-
pondo “uma colcha de retalho”.
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relato:
Nesta música quando se canta “Nana carneirinho”, a melodia vai subindo até uma 
nota mais aguda, e os números são falados sempre nessa nota. As crianças procuraram 
se aproximar dessa nova linguagem seguindo as escadinhas com os dedos e depois 
de ouvirem a música algumas crianças foram até o cartaz e realizaram esse mesmo 
movimento cantando partes da música. 
Em relação aos desenhos, Observei que alguns se aproximavam da estrutura de uma 
partitura, com uma notação musical, com letras ainda em formato de garatujas e al-
guns desenhos estavam relacionados ao contexto familiar e ao próprio cotidiano da 
criança, como os desenhos explicados identificados pelas crianças como a mamãe 
e eu, a mamãe com seu filho, eu e o carneirinho, eu brincando com o carneirinho, 
muitos carneirinhos. Segundo Brito (2003, p. 42), o registro musical assim como o 
manuseio de um instrumento musical compõem práticas de iniciação musical, do qual 
permite que a criança se expresse e realize tentativas de produção musical, considera-
da válidas dentro da linguagem musical.

Sopa de tampinhas

Data da intervenção: 14 de janeiro de 2013 

 • Objetivos específicos das atividades musicais: 
 • Favorecer a capacidade de percepção dos aspectos musicais de ritmo, melodia 

e texto; 
 • Iniciação rítmica;
 • Trabalhar as diversas produções de ritmo com a música Sopa;

metodologia:
Brincar com os sons das palavras dos próprios nomes das crianças e para isso, inicial-
mente o educador fará algumas variações e depois convidará as crianças a criarem 
sons para seus nomes e para os nomes dos colegas – Por exemplo, o nome Marcelo: 
Mar (Pam) Celo (pampam), batendo palmas nesse tempo. A atividade principal será 
precedida pela escuta da música Sopa. Propor a percepção do ritmo e da melodia 
batucando com colheres de alumínio e também o acompanhamento do ritmo com 
tampinhas de garrafa.
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relato:
Assim que expliquei que toda música possui um ritmo, convidei-os criarem ritmos 
para os nossos nomes, criei um ritmo para o nome da educadora LN com duas palmas 
e logo depois as crianças foram dando opções de como marcar o ritmo dos nomes. 
Uma criança falava um nome e a outra imediatamente sugeria a forma como realizar 
a marcação. Era uma palma que se seguia de um toque na cabeça; duas palmas bem 
rápida quando o nome era pequeno; eram mãos que se escorregavam; batidas dos 
pés; um pé e uma mão; mãos nas coxas. Todos os movimentos foram levados em 
consideração e o grupo parecia estar atento ao que seus colegas propunham e assim a 
partir das observações elas reproduziam e também criavam outros ritmos. Uma crian-
ça tentou criar um ritmo, porém não quis concluí-lo e então a criança MC disse: faz 
assim olha! E deixou suas mãos escorregarem, deu um toque na cabeça e finalizou 
com uma palma.
Na atividade com a música, a compreensão da produção rítmica se aproximou da 
brincadeira, e vice versa, com a clareza da proposta pelas crianças que não apenas 
queriam brincar com as tampinhas, mas, também marcar o ritmo seguindo a música 
na mão do colega. Brito (2003, p. 145) diz que é “fato indiscutível que o ritmo se 
aprende por meio do corpo e do movimento” tal afirmação se comprova pela forma 
com que as crianças encontraram de marcar o ritmo com o corpo realizando movi-
mentos regulares para a direita e para a esquerda. A menina LV demonstrou muita 
concentração durante a realização desta atividade, cantava a música em voz baixa e 
nem olhava para a roda como que para não perder o ritmo. A intervenção da educadora 
LN foi de suma importância para que as crianças se concentrassem e procura A com-
preensão da produção rítmica se aproximou da brincadeira e vice versa com a clareza 
da proposta pelas crianças que não apenas queriam brincar com as tampinhas, mas, 
também marcar o ritmo seguindo a música na mão do colega. Brito (2003, p. 145) diz 
que é “fato indiscutível que o ritmo se aprende por meio do corpo e do movimento” 
tal afirmação se comprova pela forma com que as crianças encontraram de marcar o 
ritmo com o corpo realizando movimentos regulares para a direita e para a esquerda. 
A menina LV demonstrou muita concentração durante a realização desta atividade, 
cantava a música em voz baixa e nem olhava para a roda como que para não perder o 
ritmo. A intervenção da educadora LN foi de suma importância para que as crianças 
se concentrassem e procurassem, de fato, brincar com a música.
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Descobrindo e construindo sons e instrumentos

Data da intervenção: 18 de janeiro de 2013 

 • Objetivos específicos das atividades musicais:
 • Estimular a percepção dos sons presentes em objetos e instrumentos;
 • Iniciação rítmica;
 • Possibilitar a manipulação e exploração de objetos e instrumentos sonoros mu-

sicais;
 • Oportunizar à criança a construção de instrumentos musicais.

metodologia:
Apresentar ás crianças diferentes instrumentos musicais confeccionados com material 
de sucata. Permitir a manipulação, a exploração e a produção de sons pelos objetos 
sonoros. Confeccionar com as crianças instrumentos musicais a partir de materiais de 
sucata. Reunir todos os objetos sonoros e os instrumentos musicais construídos e for-
mar uma bandinha rítmica. Tocar músicas vivenciadas nas atividades de brincadeiras 
musicais e canções escolhidas pelas crianças.

relato: 
Assim que todos os instrumentos haviam sido apresentados possibilitei a manipulação 
e a produção de sons convidando as crianças a se aproximarem deles e brincarem a 
seu modo, “uma vez que o mais importante é permitir e estimular a pesquisa de possi-
bilidades para produzir sons em vez de ensinar um único modo, em princípio correto, 
de tocar cada instrumento” (BRITO 2003, p. 65). Entre os instrumentos estavam uma 
bateria, baquetas, pratos de bateria, kazzo, móbiles sonoros, uma caixa, chocalhos. 
Pode-se dizer que os objetivos relacionados ao estimulo e desenvolvimento da per-
cepção musical e iniciação rítmica foram trabalhados nesta atividade, as crianças se 
interessavam em saber sobre as possibilidades de sons produzidos por este ou aquele 
instrumento, criavam ritmos para algumas músicas e ampliavam a produção sonora 
reunindo um objeto com outro. A bateria foi um dos instrumentos que despertou muita 
curiosidade das crianças, as mesmas disputavam um lugar na cadeira para poder tocá-
-la, as educadoras LN e MA fizeram o combinado de que cada iria tocar um pouco e 
depois dar a chance para o colega. As crianças pareceram entender o acordo e assim 
que uma de suas educadoras solicitava a troca, elas desciam da cadeira com tranquili-
dade e entregava as baquetas da bateria nas mãos do próximo colega.
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Após cerca de 30 minutos de muito som e música recolhemos os instrumentos para a 
realização da atividade de confecção de outros instrumentos a partir de alguns mate-
riais de sucata, com o intuito de oportunizar a identificação e criação de sons com ma-
terial simples encontrados em casa e presentes no cotidiano das crianças. A proposta 
inicial era a de disponibilizar materiais e imagens dos instrumentos que poderiam ser 
confeccionados, e a criança iria até o educador responsável para solicitar sua ajuda na 
construção. Entretanto, a maioria das crianças se interessou bem mais em explorar os 
materiais do quem em confeccionar. Para Brito (2003, p. 69) 

Construir instrumentos musicais e/ou objetos sonoros é atividade que desperta a curio-
sidade e o interesse das crianças. Além de contribuir para o entendimento de questões 
elementares referentes à produção do som e às suas qualidades, à acústica, ao mecanismo 
e ao funcionamento dos instrumentos musicais, a construção de instrumentos estimula a 
pesquisa, a imaginação, o planejamento, a organização, a criatividade, sendo, por isso, 
ótimo meio para desenvolver a capacidade de elaborar e executar projetos. É importante 
sugerir ideias, apresentar modelos já prontos e também estimular a criação de novos in-
strumentos musicais.

Com algumas latas de alumínio e um palito de espeto o menino TON inventou um 
ritmo para uma música também inventada. Um objeto de alumínio que serve para 
colocar guardanapos além de ser interessante pelo seu próprio movimento de subir e 
descer, ele também serviu para acompanhar o canto de algumas músicas e a criação 
de diversos ritmos. Suas funções ocasionou disputa entre as crianças e foi neces-
sário refazer os combinados realizados na atividade anterior a essa. Em instantes 
uma caixa se transformava em tambor, ou, em um chocalho ao ser preenchido com 
tampinhas de garrafas. Várias embalagens foram juntadas para formar um móbile 
sonoro.

Considerações 

Diante do que foi pesquisado, elaborado e desenvolvido neste trabalho, con-
clui-se que a música é uma linguagem tão importante quanto a linguagem escrita e, 
portanto, precisa esta acessível para que a criança possa se apropriar, agir e expandir 
musicalmente, como disse Weigel (1988) em seu livro Brincando de Música. Em 
linhas gerais, pode-se dizer que as crianças interagiram de forma significativa com 
as qualidades sonoras, a iniciação rítmica, percepção dos sons, criação, produção 
dentre outros. 
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Sendo assim, é importante direcionar um trabalho com música para crianças 
com base na arte e em suas múltiplas linguagens como a brincadeira, a educação ar-
tística, a literatura, o teatro. Em especifico, nas intervenções, buscou-se relacionar a 
música com a brincadeira e com ela brincadeiras cantadas entre parlendas, cantigas de 
roda, batata quente, dança da cadeira, cantigas de ninar, caça ao tesouro; brincar com 
a marcação de ritmo, com os sons do corpo.
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FuxiCo – ApenAs um oLhAr

neiSi Maria da Guia Silva

raquia rabelo roGeri

introdução 

O costume de contar histórias constituiu-se ao longo dos anos em uma prática 
social e de ordem universal. 

O ato de ouvir e contar histórias está, quase sempre, presente nas nossas vidas: desde que 
nascemos, aprendemos por meios das experiências concretas das quais participamos, mas 
também através daquelas experiências das quais tomamos conhecimento através do que 
os outros contam (GRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 81). 

Inclusive, as primeiras narrativas eram relatos sobre as possíveis situações 
que possibilitaram o surgimento do mundo. No princípio estavam relacionados ao 
sagrado e depois viraram mito e história. Antigamente, nas sociedades agrárias, 
a contação de histórias era algo natural. As pessoas mais velhas contavam cons-
tantemente seus causos e lendas. Desta forma, as histórias, da oralidade à escrita, 
viajaram e permaneceram carregadas de magia e poeticidade, emergindo delas o 
próprio sentir. 

Quando tentamos descrever uma prática, parece que não conseguimos colocar 
no papel tudo o que é possível sentir, pois sentimento não cabe em papel. Assim, ten-
taremos apresentar aqui a prática de contação de histórias ocorridas no ano de 2013, 
no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) e em um Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil de Goiânia-Go, proposta diferente da ocorrida em 2012, 
sob a coordenação da professora Cleidna Aparecida de Lima, idealizadora do projeto. 
O projeto Grupo Fuxico- contadores de histórias existe desde o ano de 2007, com a 
proposta de leitura compartilhada e apreciação coletiva de textos poéticos escolhidos 
e produzidos pelos alunos.

Para início de conversa

No ano de 2013, realizamos duas práticas em um mesmo projeto, que foram 
desenvolvidas em espaços diferentes. Tomaremos em primeira instância o projeto de-
senvolvido no CEPAE, com alunos do primeiro ao quinto ano, do ensino fundamental, 
no espaço temporal destinado ao recreio, aproximadamente 20 minutos. Conseguimos 
realizar 12 sessões de histórias, sendo que elas foram desenvolvidas nos meses de 
outubro a dezembro, do ano de 2013.

O projeto foi pensado no sentido de oportunizar atividades diferenciadas 
para os alunos que desejassem, de forma descompromissada, ouvir e contar histó-
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rias, priorizando as histórias escritas, mas não impedido a apresentação de histórias 
populares contadas por seus familiares, poesias ou, ainda, produções escritas pelos 
próprios alunos. 

O contar histórias faz parte da vida de todos os seres humanos. Ao ouvirmos 
uma história, internamente, lhe atribuímos novo significado. Da mesma forma acon-
tece com a criança, quando ela houve histórias, torna-se produtora (in) diretamente de 
leituras variadas, visto que, nesse momento, desenha internamente, a partir da manei-
ra como a história está sendo contada, (voz, expressão visual, corporal do contador) 
memórias de sua própria vida/experiência ou não, de épocas e lugares, personagens 
que apenas ouviu falar ou conhece pessoalmente e que, de uma forma ou outra, fazem 
parte de sua experiência. Orlandi (1996, p. 43) afirma que “todo leitor tem sua própria 
história de leitura”. Isso significa dizer que a criança, ao reviver suas experiências 
pessoais durante o momento em que ouve uma história, torna-se coautora dela. 

As histórias estão diretamente relacionadas à nossa vida. Lajolo (1994, p. 106) 
enfatiza que é à literatura que se “confiam os diferentes imaginários, as diferentes 
sensibilidades, valores e comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e 
discute, simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias”. 

A literatura traz, também, contribuições significativas com relação à organiza-
ção do pensamento da criança, ampliando as suas possibilidades de interpretação que 
podem interferir na busca de caminhos alternativos para a solução de seus problemas, 
na medida em que explora a criatividade do leitor. 

Portanto, fica explícita a existência de certa relação entre a literatura e a escola. 
Tanto as obras de ficção como a instituição de ensino estão voltadas à formação do 
indivíduo. Devido ao fato de esse projeto ter sido desenvolvido em duas instituições 
formais de educação, tomou-se o cuidado para que o foco não fosse apenas o peda-
gógico. Para tanto, usou-se como referência Pennac (1993) que ressalta muito bem 
essa preocupação. Em seu livro “Como um Romance”, o autor conta a história de um 
garoto que, quando criança, amava ler, lia muitas histórias de literatura infantil. Este 
garoto foi crescendo e, na adolescência, passou a não se interessar mais pela leitura, 
pois na escola começou a ser obrigado a ler aquilo que não lhe interessava. A partir 
desta história, o autor mostra como a escola suprime a experiência de prazer do ato 
de leitura.

Desta forma, conscientes de que as histórias podem ser usadas como ponto de 
partida para a aprendizagem de conteúdos escolares, mas de maneira que não sejam 
reduzidas a meras estratégias escolares, é que o Fuxico foi organizado. Inicialmente, 
ele foi planejado para acontecer em um espaço aberto, onde às histórias pudessem ser 
ouvidas por aqueles que estivessem passando. Posteriormente, em função do agito 
daqueles que não estavam dispostos a ouvir e a contar histórias, começou-se a desen-
volver tal atividade em um dos laboratórios do CEPAE, de modo a garantir o direito 
dos ouvintes e dos contadores de histórias.

O objetivo da atividade foi o desenvolvimento da prática de leitura de obras 
literárias sem o rigor pedagógico usual, utilizado nas aulas do dia a dia, buscando uma 
releitura de forma um pouco “dramatizada” no que diz respeito à marcação dos per-
sonagens, seja pelos gestos ou pela entonação de voz, ou por alguma caracterização 
através de vestimentas ou objetos.
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Além disso, procuramos desenvolver nos alunos a observação da importância 
do olhar para a comunicação, de forma que todos os ouvintes se sentissem contem-
plados com o que estavam ouvindo (com o olhar demonstramos que a história está 
sendo contada para todos aqueles que são olhados). Nossas sessões apresentavam a 
participação de poucos alunos (aproximadamente 15), mas com real interesse. 

O segundo momento em que o Projeto foi desenvolvido, aconteceu em um 
Centro de Educação Infantil, do município de Goiânia (CEI). Nesse ambiente, a ativi-
dade foi realizada por um grupo de doze acadêmicas e contou também com a profes-
sora da disciplina de Estágio Supervisionado I, do curso de Pedagogia, da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).

O estágio curricular no Curso de Pedagogia possibilita a síntese de uma cons-
trução teórico-prática da formação universitária. Acredita-se que oportunizar ao aca-
dêmico uma aproximação com a realidade educacional é fundamental para que ele vi-
vencie, na prática, os conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer do curso. Desta 
forma, o estágio não é apenas atividade prática, mas também teórica, pois qualifica a 
ação docente numa perspectiva que pode ser entendida como atividade transforma-
dora da realidade. É uma atividade teórica de conhecimento, diálogo e intervenção. 
Assim, as acadêmicas são auxiliadas, no percurso da disciplina, a compreenderem 
o estágio enquanto condição fundante para o exercício da profissionalidade1. Nessa 
perspectiva, há a assumência de um trabalho coletivo de professores, estagiários e 
comunidade da escola campo com articulação e compromisso concomitante com a 
qualificação do espaço das instituições públicas de ensino. 

No primeiro semestre, o foco do trabalho a ser desenvolvido é a observação e 
estudo da organização e gestão da instituição campo de Estágio, com reflexão coletiva 
sobre a realidade nela vivenciada e diagnóstico para possíveis intervenções. 

Quatro dos seis Projetos de Estudo, Investigação e Mediação Pedagógica tive-
ram como temática escolhida a contação de histórias. Desta forma, na perspectiva de 
educadoras em formação, pesquisando o cotidiano da Educação Infantil e aprendendo 
não apenas a “fazer”, mas a “pensar sobre” (Ostetto, 2012), sob orientação da pro-
fessora da disciplina de Estágio Supervisionado, as acadêmicas2 problematizaram e 
dialogaram com a coordenadora pedagógica da instituição de Educação Infantil sobre 
a possibilidade de desenvolverem, além das aulas de regências que estavam progra-
madas para o segundo semestre, o Projeto Fuxico em horários alternados.

 Ficou claro, nesses diálogos, que havia uma real dificuldade no dia a dia das 
salas de aulas no sentido de incentivar o desenvolvimento do imaginário, da cultura 
social e individual. Integrar as diferentes áreas do conhecimento a partir de narrações, 
estimulando a formação de leitores, não era uma tarefa de fácil realização, nem tam-
pouco estimular as habilidades básicas de um bom contador de histórias, com crianças 
tão pequenas. Dessa forma, o desenvolvimento do Projeto foi aprovado pela equipe 
diretiva do CEI. 

1 Diretrizes do Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia da PUC Goiás. Goiânia, 2014. 
2 As acadêmicas tomaram conhecimento do Projeto de Extensão e Cultura Fuxico em uma oficina pedagógica com a 

temática “RE (contando) histórias para crianças” ofertada na Jornada da Cidadania PUC-GO pela professora Raquia 
Rabelo Rogeri que já era participante do projeto no CEPAE. 
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Ouvir e contar histórias são atividades prazerosas, que desenvolvem tanto o 
emocional da criança quanto a socialização e a linguagem oral. 

Todos apreciam uma boa história, mas muita pouca gente conhece o valor real dela. Mui-
tos que a usam para diferentes fins, como entreter, despertar a atenção ou descansar a 
mente, ignoram que, mesmo quando usada com estes objetivos em vista, a história é um 
elemento poderoso na formação do caráter daqueles que a ouvem. [...] Podemos afirmar 
que o valor real da história é ser instrumento educativo e deste ponto de vista, atende às 
necessidades humanas em todos os seus aspectos (CHAVES, 1963, p. 21).

A história também proporciona um desempenho positivo no processo de alfa-
betização. Ouvir a leitura de histórias leva as crianças a perceberem as características 
da língua escrita, mesmo ainda não sendo leitores, até porque

ouvir histórias não é uma questão que se restrinja a ser alfabetizado ou não...Afinal, adul-
tos também adoram ouvir uma boa história, passar noites contando causos, horas contan-
do histórias pelo telefone (verdadeiras, fictícias, vontades do que aconteça...), por querer 
partilhar com o outro algum momento que não tenham partilhado juntos. (ABRAMOV-
ICH, 1997, p. 22)

Com essa prática, constatamos que não só o conhecimento da língua pode ser 
enriquecido no contato com a literatura, mas também a experiência indireta do mun-
do. Trabalhar com a contação de história é muito importante e traz bons resultados 
pelo fato de ser um instrumento pedagógico que chama a atenção das crianças, ofere-
cendo grande ajuda no processo de ensino aprendizagem, pois 

através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos 
de agir e de ser, outra ética, outra ótica... É ficar sabendo de História, Geografia, Filosofia, 
Política, Sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem 
cara de aula... Porque, se tiver, deixa de ser literatura, deixa de ser prazer e passa a ser 
Didática, que é outro departamento (não tão preocupado em abrir as portas da compreen-
são do mundo). (ABRAMOVICH, 1997, p. 17)

A ação de contar história favorece a remoção de barreiras educacionais, pois, 
como já dito, promove o desenvolvimento da linguagem e o exercício intelectual, 
aumentando a possibilidade de normalização da situação pessoal de um indivíduo. 
Assim como as atividades desenvolvidas no CEPAE, ficou claro para a coordenação 
do CEI que o foco não seria, em momento algum, a escolarização, mas sim, propor-
cionar às crianças momentos agradáveis de prazer e alegria no contato com o mundo 
mágico da literatura oral.

A atividade foi proposta com a certeza da importância do faz-de-conta, da 
fantasia, do encantamento da hora do conto para o desenvolvimento da criança. Tais 
momentos foram propostos com a finalidade de reavivar esta arte em diferentes espa-
ços temporais no CEI, por meio de atividades dedicadas a contação de histórias.

Para realizar essas ações, as acadêmicas foram preparadas para ajudarem às 
crianças a, por meio desses momentos, terem um bom início em suas formações en-
quanto leitoras futuras. E, para tanto, era necessário que esses momentos fossem mer-
gulhos na escuta experimentada por meio da voz do contador de histórias. Assim, a 
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história deveria ser uma forma de fazer arte, permitindo às crianças que se sentissem 
parte do espetáculo, interagindo, sentindo prazer em ouvir e, futuramente ler histórias, 
já que ouvir histórias é muito importante na formação de qualquer criança, é o início 
da aprendizagem para ser um leitor e, tornar-se um leitor é começar a compreender e 
interpretar o mundo (ABRAMOVICH, 1997, p. 17).

A professora de Estágio ministrou quatro oficinas relacionadas à contação de 
histórias para esse grupo de acadêmicas, totalizando dezesseis horas. As acadêmicas 
foram incentivas a conhecer bem a história a ser narrada, a preparar antes de contá-la, 
a contar com naturalidade e entusiasmo, buscando saber como utilizar a expressão 
corporal, o ritmo, os gestos e, principalmente, a entonação da voz, de modo a fazer 
com que, nesse momento, as crianças fiquem envolvidas na história.

Assim, antes de escolher propriamente as histórias que seriam utilizadas, foi 
feito um estudo coletivo sobre técnicas de contação e recursos que poderiam ser usa-
dos ao contar tais histórias. Para a preparação desse material, é importante que haja a 
preocupação primordial com o público alvo, ou seja, para quem se conta, mas também 
é necessário planejar onde conta e o que conta. Esses aspectos devem sempre serem 
levados em consideração. 

Por dedicarem esse tempo ao estudo do trabalho que desenvolveriam, as aca-
dêmicas puderam fazer uma leitura mais aprofundada dos textos, o que lhes permitiu 
uma visão mais detalhada das entrelinhas e um envolvimento maior com as histórias, 
e também lhes possibilitou, assim, realizar de maneira produtiva e prazerosa as nar-
rações. 

As histórias foram escolhidas a partir dos interesses das crianças, demonstra-
dos no decorrer dos períodos de observação, nos agrupamentos compostos por crian-
ças de zero a cinco anos. Foram usados diferentes tipos de materiais confeccionados 
pelas próprias acadêmicas: fantoches, caixa mágica, cartazes, fantasias, tapetes com 
histórias, aventais com ilustrações, livro gigante confeccionado com figuras etc.

Antes de contar as histórias, os ambientes eram preparados de maneira que 
proporcionassem às crianças momentos descontraídos, porém, sem distrações exter-
nas, com crianças agrupadas em locais aconchegantes. No primeiro semestre de 2013, 
dez momentos foram planejados e executados. 

É interessante ressaltar que todas as vezes que terminava o horário de contação 
de histórias as crianças perguntavam quando e qual seria a próxima história. Esse fato 
nos permite perceber 

como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... 
Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho 
absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo [...] (ABRAMOVICH, 
1997, p. 16)

A participação das crianças nas atividades que eram propostas durante e após 
a contação de histórias é um aspecto que foi observado e que merece destaque. Elas 
interagiam com os contadores e mostravam-se atentas. Para exemplificar, podemos 
citar a experiência que foi vivenciada pela aluna que denominaremos MII, pertencen-
te ao agrupamento de quatro anos. Durante o momento de brincadeira livre no pátio, 
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notamos que ela começou a recontar a história que havia sido contada, naquele dia, 
aos seus coleguinhas. 

O fato das crianças recontarem a história mostrou que a atividade estava sen-
do bem recebida por elas e que contar histórias para crianças, mesmo tão pequenas, 
pode ajudá-las a se desenvolver e a ampliar habilidades. Barcellos e Neves (1995) 
destacam que a criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção, desen-
volve a linguagem oral e escrita, amplia seu vocabulário e, principalmente, aprende a 
procurar nos livros novas histórias para o seu entretenimento. Ao enriquecer o voca-
bulário infantil, a criança amplia seu mundo de ideias e conhecimentos. As histórias 
cultivam também a sensibilidade, um exemplo foi essa criança querer dividir com 
seus amiguinhos de outros agrupamentos a experiência vivenciada naquele dia em 
sua sala de aula. 

Considerações finais 

Com a efetivação do projeto Fuxico no CEPAE e no CEI, pode-se concluir 
que esse projeto representa uma importante contribuição para a formação das crian-
ças, por meio do ato de ouvir histórias de diferentes tipos. Ouvi-las, escutá-las é o 
início de uma aprendizagem que poderá auxiliá-las a serem futuros leitores (ABRA-
MOVICH, 1997). 

Contar histórias é proporcionar aos sujeitos um caminho cheio de descobertas 
e de compreensão do mundo. Quando tem consciência dessa relevância, o professor 
assegura tais experiências aos seus alunos. Nos documentos relacionados à educa-
ção, lemos em diferentes momentos que as crianças são sujeitos de direitos, que 
são sujeitos históricos, culturais e sociais. Entendemos que efetivar tal pensamento 
envolve propiciar muitas e diferentes histórias, pois são nesses momentos em que as 
crianças manifestam suas indagações individuais, seus pensamentos, suas opiniões, 
tornado-se sujeitos da própria vida e construindo seu próprio conhecimento. O seu 
desenvolvimento se dá, assim, num processo criado por elas próprias, a partir das 
interações que vivenciam.

Não apenas os livros, a literatura, mas todos os tipos de histórias ou causos 
podem ser ricos. Não apenas por revelarem significados e experiências vividas por 
gerações anteriores (BEIJAMIN, 1987), mas porque permitem descobrir o sujeito em 
sua subjetividade e originalidade única, recriando de uma maneira singular a sua per-
cepção de mundo (SAWAYA, 2000).

As histórias contadas para os alunos e pelos alunos, a partir de seus próprios 
relatos e de seus professores, colaboraram para o desenvolvimento das crianças. 
Além da importância do projeto Fuxico para o desenvolvimento das crianças que 
dele participaram, merece destaque também o aprofundamento teórico que a con-
vivência prática com o desenvolvimento das ações nos proporcionou. Pudemos 
verificar que houve um amadurecimento científico e profissional, pois a experiên-
cia nos permitiu uma inicial reflexão sobre a enorme complexidade que envolve o 
contar histórias.
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ilustrações

Fotografia 1: Aluno do CEPAE 
apresentando um conto que 
aprendeu com seu pai. 
Fonte: Arquivo do Projeto Fuxico.

Fotografia 2: Aluna do CEPAE 
contando história a partir de um 
livro. 
Fonte: Arquivo do Projeto Fuxico.
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Fotografia 3: Acadêmicas do curso 
de Pedagogia contando histórias 
no CEI. 
Fonte: Arquivo do Projeto Fuxico.

Fotografia 4: Acadêmicas do curso 
de Pedagogia contando histórias 
no CEI. 
Fonte: Arquivo do Projeto Fuxico.

Fotografia 5: Acadêmicas do curso 
de Pedagogia contando histórias 
no CEI. 
Fonte: Arquivo do Projeto Fuxico.
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teoriA e prátiCA De Ações CriAtiVAs no 
mestrADo proFissionAL em ensino nA eDuCAção 

básiCA Do Centro De pesQuisA ApLiCADA DA 
uniVersiDADe FeDerAL De goiás

deiSe nanCi CaStro MeSquita

andrea GuiMarãeS Carvalho

vera Kran GoMeS Miranda

O Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Edu-
cação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 
Federal de Goiás iniciou suas atividades em 2013, e duas alunas da primeira turma 
de dezenove aprovados em seleção pública, juntamente com a orientadora, já experi-
mentaram e vão relatar, neste artigo, o real significado dessa modalidade de formação 
em nível superior. 

Tal como explicita o Documento da Área de Ensino da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre os Mestrados Profissionais, 
o PPGEEB/CEPAE/UFG não se configura como uma variação ou uma adaptação de 
mestrados na modalidade acadêmica. O que basicamente os difere é a ênfase que o 
profissional dá à aplicação do conhecimento, ou seja, à criação de produtos e/ou pro-
cessos educacionais adequados às reais condições de ensino formal e/ou não formal, 
advinda do estudo teórico sistemático e da investigação empírica rigorosa de um de-
terminado problema de pesquisa. 

Este, de Ensino na Educação Básica, prioritariamente, destina-se a profissio-
nais que atuam com diferentes campos de conhecimento em diferentes espaços da 
escolarização básica. Por isto, no geral, as disciplinas que compõem sua matriz curri-
cular são direcionadas ao ensino básico, e suas ementas explicitam a necessidade da 
construção de significados dos conceitos e a transposição didática do saber científico 
para o saber escolar. Todas são, pois, ao mesmo tempo, de natureza epistemológica 
e pedagógica, já que objetivam a aprendizagem de conteúdos específicos às áreas de 
conhecimento e o desenvolvimento de abordagens educacionais que subsidiem a ela-
boração de estratégias e recursos instrucionais criativos. 

Como todos os mestrandos do PPGEEB/CEPAE/UFG trabalham em esco-
las de educação básica (em geral são professores, coordenadores, gestores, biblio-
tecários, merendeiros, vigilantes etc., de diferentes graduações universitárias), a 
vivência de outras práticas educativas além das que esses profissionais já estão 
acostumados é requisito obrigatório para a integralização curricular. O objetivo é 
que tomem conhecimento das variadas realidades presentes nos complexos con-
textos educacionais, olhando-as, observando-as, analisando-as em parceria com os 
outros envolvidos no processo. Assim, juntos, poderão levantar questões a serem 
estudadas e contribuir efetivamente para a melhoria do ensino ao menos na região 
em que atuam. 
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Sendo assim, desenvolver uma nova experiência empírica em ambientes edu-
cacionais formais e não-formais não é apenas ir à campo para “aprender fazendo”, 
mas “fazer parte dele”, inserir-se no processo, fazer o movimento com o outro, no 
lugar em que ele se situa. É buscar perceber os fatos em sua naturalidade, em suas 
nuances reais de tempo e de espaço, com o outro. É realizar um trabalho profunda-
mente envolvido com a noção de diálogo, de interação com os destinatários dessa 
comunicação.

E quando esta visão é orientada por Freire e o tratamento que dispensa à Pe-
dagogia da Autonomia (1996), outros aspectos da questão são levados em conta e as 
categorizações de experiência participativa tomam contornos menos óbvios. Para o 
autor, três premissas básicas guiam a compreensão do fazer educativo: 1) a consta-
tação de que só existe docência-discência, pois são constitutivas; 2) a aceitação da 
incompletude humana e a submissão ao social como formas de sobrevivência; e 3) o 
reconhecimento de que o ato de ensinar e aprender é uma especificidade humana, de 
sua natureza, uma vocação ontológica para o ser mais.

Estas formulações explicitam como cada prática a ser desenvolvida deverá 
fazer um determinado sentido para quem dela participa, quem nela interfere ou com 
quem nela atua; como cada experiência vivida deverá apresentar indícios de um re-
torno, de uma consequência, de uma influência no modo do profissional reler, retratar, 
recontar e agir sobre o fato experimentado; como as atividades deverão ser compos-
tas, cada uma ao seu modo, de elementos constitutivos do processo de aprender e 
ensinar. Ou seja, da forma como Freire categoriza a prática educativa, o processo 
deverá ser demarcado pelo princípio de que o ato de ensinar e de aprender, que são 
indissociáveis, é uma atividade intrínseca ao ser, uma manifestação da necessidade de 
mais ser; e que, por isso, esse saber-viver exige uma curiosidade epistemológica, uma 
docência-discência e pesquisa indicotomizáveis:

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historica-
mente, 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 ensinar. Aprender precedeu 
ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de 
aprender. (FREIRE, 1996, p. 23-24)

Portanto, serão todos os momentos vivenciados pelos mestrandos em cada si-
tuação de comparação, de repetição, de constatação de dúvida, de curiosidade, de 
indignação... que validarão o processo de ensinar e aprender, nos campos externos e 
internos à escola. Por isso, toda prática educativa supõe a curiosidade epistemológi-
ca, sem a qual não se alcança um conhecimento apurado do objeto, ou seja, não se 
vai além dos meros condicionamentos. Potencializar essa capacidade crítica, curio-
sa, rigorosidade e metódica é a condição mínima para que o ensino e aprendizagem 
ocorram sem serem reduzidos a um puro “tratamento do objeto”, tanto em nível ba-
sicamente prático ou exclusivamente teórico. Mas, no fazer educativo que adota uma 
metodologia de pesquisa-ação, os educandos são sujeitos da construção e da recons-
trução do processo, com o educador, isto é, saber ensinado é aprendido na razão de 
ser, explica Freire (1996, p. 26):
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Essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, 
instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Faz parte das 
condições em que aprender criticamente é possível a pressuposição por parte dos edu-
candos de que o educador já teve ou continua tendo experiência da produção de certos 
saberes e que estes não podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos.

Esta constatação reclama outra, que tem a ver com a impossibilidade de se 
transferir conhecimentos, pois estes são construídos, “estão” enquanto “são”. É este 
reconhecimento da incompletude humana, conclui Freire (1996, p. 55), que convoca a 
inserção do sujeito inacabado em uma constante movimentação de busca:

Histórico-sócio-culturais, mulheres e homens nos tornamos seres em que a curiosidade, 
ultrapassando os limites que lhe são peculiares no domínio vital, se torna fundante da 
produção do conhecimento. Mais ainda, a curiosidade é já conhecimento. Como a lin-
guagem que anima a curiosidade e com ela se anima, é também conhecimento e não só 
expressão dele.

De fato, esse estranhamento é uma advertência que faz com que o sujeito 
suspeito perceba que há algo mais do que aquela pura aparência do problema. A 
desconfiança não diz, mas indica que algo precisa ser “sabido”. E a tarefa da ciência 
é proporcionar que reine o bom senso, que toda decisão sobre o saber e em face do 
que fazer seja pautada na ética, na capacidade de adivinhar, de desconfiar, de duvi-
dar, de se inquietar diante da historicidade do próprio saber. Primeiramente, o bom 
senso que norteia o docente-discente o deixa suspeitoso, no mínimo, de que não é 
possível referir-se a uma “pesquisa e atuação” se, na verdade, o projeto alheia-se das 
condições sociais, culturais e econômicas dos envolvidos no processo, dentro e fora 
da escola. Ainda, de que a rigorosidade científica não autoriza a desconsideração 
ou o desrespeito pelo saber produzido informalmente, um suposto saber ingênuo, 
que é deslocado por um suposto saber produzido no exercício da curiosidade epis-
temológica. 

Quando a prática educativa se sustenta em uma pedagogia da autonomia, que 
prevê uma metodologia de pesquisa e de ação, parte do suposto (uma certeza referen-
cial) de que nenhuma curiosidade se sustenta eticamente no exercício da negação da 
outra curiosidade. Ensina Freire (1996, p. 84):

A curiosidade que silencia a outra se nega a si mesma também. O bom clima pedagógico-
democrático é o em que o educando vai aprendendo à custa de sua prática mesma que sua 
curiosidade como sua liberdade deve estar sujeita a limites, mas em permanente exercício 
(...) Como professor (docente-discente) devo saber que sem a curiosidade que me move, 
que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Exercer minha curio-
sidade de forma correta é um direito que tenho como gente e a que corresponde o dever 
de lutar por ele, o direito à curiosidade.

Quando a matriz curricular do PPGEEB/CEPAE/UFG foi organizada e dei-
xado ao encargo da disciplina “Organização de Contextos de Educação Escolar” um 
período exclusivo para o planejamento e o desenvolvimento de projetos experien-
ciais, o que fundamentou essa proposta foi o reconhecimento de que, durante essa 
formação stricto sensu, o mestrando deveria orientar sua prática para a autonomia 
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e a responsabilidade, de que essa prática educativa deveria situar-se em um lugar 
de investigação, de experimentação dialética intensa, de uma leitura com o mundo, 
com o discurso, com o diálogo. Uma inevitável e magnífica constatação de Freire 
(1996, p. 84):

Programados para aprender e impossibilitados de viver sem a referência de um amanhã, 
onde quer que haja mulheres e homens há sempre o que ensinar, há sempre o que apre-
nder. Nada disso, contudo, cobra sentido, para mim, se realizado contra a vocação para 
o “ser mais”, histórica e socialmente constituindo-se, em que mulheres e homens nos 
achemos inseridos.

Logo, pesquisar e atuar em campos de experimentação dizem respeito de uma 
relação dialógica mantida entre as partes componentes da situação social em foco. 
Referem-se a uma leitura, uma identificação, uma definição cada vez mais adensada 
do mundo, de seu contexto singular, particular, e de sua implicação universal, sistêmi-
ca. É a forma pedagógica de falar com o outro, sintetiza Freire (1996, p. 119):

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Es-
cutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte do sujei-
to que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro (...) 
A verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de 
discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo 
para melhor colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias.

Essa atitude de humildade e de compromisso constitui ponto central na discus-
são freiriana sobre a ação pedagógica. Em sua incessante crítica à presunção da aca-
demia de se considerar auto-gestável e auto-suficiente, reiteradas vezes se posicionou 
contrário às atitudes centralizadas nas (e centralizantes das) instituições universitá-
rias, que, inadvertidamente, desconsideravam a relevância de se conhecer as circuns-
tâncias que constituem a vida das pessoas, suas necessidades e suas possibilidades, 
perspectivas e aspirações. Em suas palavras, o maior legado da educação consiste no 
reconhecimento de nossa incompletude, de nossas limitações. Por isso, propor um 
trabalho de parceria, de pesquisa-ação, demanda a generosidade e a humildade de 
partilhar saberes, exige a capacidade de complementação, de avaliação, de aconse-
lhamento, de implementação de hipóteses e de propostas de solução dos problemas. 
Santos (2003, p. 83) adverte:

Todo o conhecimento científico é autoconhecimento. A ciência não descobre, cria, e o ato 
criativo protagonizado por cada cientista e pela comunidade científica no seu conjunto 
tem de se conhecer intimamente antes que conheça o que ele se conhece do real. Os 
pressupostos metafísicos, os sistemas de crenças, os juízos de valor não estão antes nem 
depois da explicação científica da natureza ou da sociedade. São parte integrante dessa 
mesma explicação. A ciência moderna não é a única explicação possível da realidade 
e não há sequer qualquer razão científica para considerá-la melhor que as explicações 
alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, da arte ou da poesia. A razão por 
que privilegiamos hoje, uma forma de conhecimento assentada na previsão e no controle 
dos fenômenos, nada tem de científico. É um juízo de valor. A explicação científica dos 
fenômenos é a autojustificação da ciência enquanto fenômeno central da nossa contem-
poraneidade. A ciência é, assim, autobiográfica.
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É apenas nesse sentido que se pode dizer que, durante o desenvolvimento da 
prática experiencial na disciplina “Organização de Contextos de Educação Escolar”, 
o estudo teórico (a leitura de autores e de suas formulações ditas teóricas) oferece 
diferentes perspectivas de análise e avaliação de uma determinada situação prática (a 
compreensão dos fatos empíricos), em seus infinitos contextos sociais; ou seja, que 
o conhecimento teórico pode referenciar a concepção de aprender-ensinar e interferir 
nos procedimentos didáticos adotados nos ambientes escolares. Por isto, a experiên-
cia dessa e nessa disciplina deve envolver o estudo, a análise, a problematização e a 
proposição de atitudes adequadas a determinadas situações, e não a todas as circuns-
tâncias em geral. É uma experiência que envolve o aprendizado e o desenvolvimento 
de uma postura investigativa, de um exercício permanente de crítica às condições 
materiais nas quais o ensino ocorre. 

De fato, para enfrentar os desafios das inusitadas situações de ensino e apren-
dizagem, o profissional da educação deve exercitar o hábito de buscar saberes cien-
tíficos, específicos e educacionais, e de praticar a sensibilidade e a indagação na 
identificação e avaliação das ambiguidades e incertezas dos conflituosos contextos 
escolares formais e não formais. Afinal, confrontar teorias e experiências significa 
debruçar-se sobre temas relativos ao cotidiano escolar ligando-os a contextos insti-
tucionais, políticas públicas e anseios individuais. É entender, parafraseando Platão 
(s/d), que educar não é enfiar na alma conhecimento que nela não existe ou dotar de 
vista olhos privados de visão, pois não há como fazer pelo outro, não se supera as 
trevas para o outro. 

Portanto, aproximar-se dessas realidades atentos aos seus efeitos e lançan-
do mão de alguns recursos de análise já elaborados teoricamente pela academia é 
comprometer-se com um fazer pedagógico e um estudo sistemático, ou seja, com um 
saber sempre atualizado, revisto, redefinido; é perceber-se, também, incrustado neste 
saber; é sentir-se, enfim, responsável por seu desenvolvimento. Mas, também, é ser 
ciente de que as perspectivas para essa efetivação só estão postas no reconhecimento 
de que a ciência, ela mesma, é uma linguagem autobiográfica e auto-referenciável, 
ou seja, de que em sendo a revolução científica um acontecimento que ocorre em 
uma sociedade revolucionada pela própria ciência, o paradigma a emergir dela não 
pode ser apenas um paradigma científico, mas um paradigma social. Daí também a 
advertência e proposta de Santos (2003, p. 85), de um conhecimento prudente para 
uma vida decente:

A ciência moderna legou-nos um conhecimento funcional do mundo que alargou extraor-
dinariamente as nossas perspectivas de sobrevivência. Hoje não se trata tanto de sobre-
viver como de saber viver. Para isso é necessária uma outra forma de conhecimento, um 
conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente 
ao que estudamos. A incerteza do conhecimento, que a ciência moderna sempre viu como 
limitação técnica destinada a sucessivas superações, transforma-se na chave do entendi-
mento de um mundo que mais do que controlado tem de ser contemplado.

Produzir este tipo de conhecimento implica filosofar, pensar, refletir, meditar... 
ou seja, vincular-se à teoria da dúvida e à prática do social, como atividades consti-
tutivas da própria natureza de aprender e de ensinar. A educação, autêntica paideia, 
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valoriza a erudição não como forma de escravidão, mas de elevação da alma à mais 
alta perfeição. Não se confunde, pois, com uma transmissão de conteúdos ou com um 
treinamento específico; não se limita à apresentação de um inventário de construtos 
teóricos ou à construção de um mosaico de referências práticas, mas, ao contrário, 
cria conceitos, enfrentando o trabalho do pensamento, da crítica, da contestação. 
Nóvoa (2004)1 reitera esta compreensão: 

Não é possível se fazer uma economia da reflexão. Não é possível se queimar etapas. Não 
é pelo fato de outros terem refletido sobre uma série de coisas que isso vai poupar muito 
tempo a mim. Cada um tem de fazer o seu caminho. A reflexão tem essa dimensão, que 
pode ser um tanto angustiante, pois não é uma coisa que se faz hoje e que fica resolvida 
definitivamente. É uma atitude profissional. É algo que está inserido na profissão desde o 
primeiro dia até o último dia, que tem de se inscrever no dia-a-dia da profissão. Mas isso 
não quer dizer que não possamos aprender com os outros, com experiências e projetos 
já realizados. Podemos inspirar-nos, podemos conhecer melhor, podemos preparar-nos 
de forma mais consistente. Por isso, é tão importante a escrita. Não apenas uma escrita 
teórica, mas também uma “escrita da prática”. E essa escrita deve ser assumida, antes de 
tudo, pelos próprios professores. 

De fato, é valorizar essa experiência teórico-prática no Mestrado como for-
ma de reconhecimento do sentido de educação e não meramente dos problemas 
da escola; é reconhecer que a sala de aula é, física e abstratamente, um organismo 
social, não se situa em um vácuo; e que, então, à disciplina “Organização de Con-
textos de Educação Escolar” não cabe o papel de transmitir, de repassar conceitos 
teóricos, ou de socializar procedimentos didáticos a serem aplicados, mas de adotar 
a prática da contemplação no mesmo sentido filosófico platônico, apresentado por 
Santos (2003, p. 85-86):

Não se trata do espanto medieval perante uma realidade hostil possuída do sopro da di-
vindade, mas antes da prudência perante um mundo que, apesar de domesticado, nos 
mostra cada dia a precariedade do sentido da nossa vida por mais segura que esteja ao 
nível da sobrevivência. A ciência do paradigma contemplativo afere-se menos pelo que 
ele controla ou faz funcionar no mundo exterior do que pela satisfação pessoal que dá a 
quem a ele acede e o partilha.

ensino escolar e educação para um mundo melhor, sem drogas: uma experiência 
investigativa

Proposto como umas das atividades de pesquisa e extensão da disciplina “Or-
ganização de Contextos de Educação Básica”, o Projeto “Educar e Conscientizar: 
por um mundo melhor, sem drogas!” levou a campo um grupo de mestrandos que, 
no Bairro Jardim Olímpio, localizado no município de Aparecida de Goiânia, pôde 
constatar a carência das escolas da região em proporcionar momentos sócio-artístico- 
culturais com e na comunidade, dentro e fora dos muros da escola, que pudessem vir 
a corroborar a inserção social também daqueles moradores que vivem em situação de 

1 O texto completo de Nóvoa “Educação: entre políticas, retóricas e práticas” foi divulgado pela Revista Educ e 
encontra-se disponível no site: <<http://www.educ.revista.br>)
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risco, devido às drogas, aos traficantes, à prostituição, à violência, à criminalidade, 
entre outros problemas. 

Um dos grupos de mestrandos realizou visitas às instituições de ensino: Es-
cola Evangélica Araújo Lima, Escola Estadual Presidente Artur da Costa e Silva, 
Escola Municipal Jardim Olímpico II, Escola Municipal Parque Flamboyant e Escola 
Estadual Marieta Telles Machado. Em entrevistas com as coordenadoras e diretoras 
dessas unidades, constataram que, além das breves palestras anuais do PROERD 
(Programa Educacional de Resistência às drogas e a violência executada pela polícia 
militar do estado), inexistiam medidas educativas próprias da escola sobre o assunto, 
e que muitos dos alunos faziam uso de substâncias tóxicas, o que gerava muita inse-
gurança por parte dos educadores e acabava por afastar alguns alunos, e os próprios 
usuários, da escola.

No sentido de promover ações que viessem a transformar essa triste realidade, 
a equipe se uniu a um grupo de trabalhadores assistenciais voluntários de Goiânia, 
o “Arte e Vida”, que há seis anos usa o teatro, a música, a dança... como formas de 
proporcionar aos dependentes ou ex-dependentes químicos a oportunidade de se ocu-
par de outros afazeres, e, assim, perceber a alegria de viver a vida, sem drogas! Além 
disso, um dos objetivos do Grupo é proporcionar aos assistidos a capacidade de se 
autoafirmarem, sentindo-se novamente úteis na e para a sociedade. A intenção era que, 
juntamente com essa equipe especializada no trato das questões de dependência, as 
mestrandas pudessem abrir caminhos para a continuidade da proposta do Grupo Arte 
e Vida também dentro das escolas daquela região. 

Posteriormente, as visitas dos mestrandos às escolas visaram ao diálogo com 
os educadores, a fim de pensarem sobre abordagens de tratamento do tema que levas-
sem em conta a espontaneidade conectada aos conteúdos curriculares, de forma que as 
crianças e os adolescentes não fossem apenas orientados sobre os perigos e malefícios 
individuais, familiares e sociais causados pelo uso das drogas, mas, principalmente, 
sobre as alternativas que todos têm de se ocupar com atividades saudáveis, artísticas, 
esportivas, lúdicas e tantas outras; e, assim, prevenir-se contra o tédio, a monotonia, 
a descrença, a desesperança, a tristeza, a melancolia... enfim, contra alguns dos males 
que levam às drogas. 

Uma das propostas suscitadas foi a atuação coordenada dos professores de 
Ciências e Biologia, para ficarem à frente de mini-projetos que envolvessem o tema 
droga e suas relações com os vegetais, os químicos, o corpo, a mente... entre ou-
tros. Primeiramente, poderiam ser feitas pesquisas e reportagens sobre o assunto em 
outras disciplinas, e, a partir do resultado, uma divisão dos alunos em grupos, com 
a seleção de sub-temas, para a confecção de vídeos a serem expostos para toda a 
escola e a comunidade em geral. Na finalização da apresentação dos trabalhos, os 
integrantes do Grupo Arte e Vida poderiam fazer uma breve palestra atrativa, com 
música e encenação de uma pequena peça, e reiterar o convite a todos os alunos, 
seus familiares e professores, para que conhecessem o projeto e também se inte-
grassem a ele. 

Afinal, o objetivo geral do projeto era pensar e planejar, conjuntamente, com 
a direção, a coordenação e os professores das escolas, alternativas educacionais 
para prevenir o uso de drogas e possibilitar ao usuário sua reinclusão social; já que, 
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ao entrarem no mundo das drogas, eles não só se prejudicam e aos outros, mas se 
afastam dos grupos sociais a que pertencem. Os objetivos específicos eram visitar e 
conhecer o bairro, conversar com as pessoas, perceber suas visões sobre o entorno 
onde vivem, ouvir suas histórias de sucesso e vitória sobre as drogas, a prostitui-
ção, a violência e a criminalidade; para dai, também, divulgar as potencialidades da 
região, nas comunidades escolares; e entender o trabalho desenvolvido pelo Grupo 
Arte e Vida, a fim de ajudá-los a organizar e promover atividades artístico-culturais 
que pudessem ser desenvolvidas em parceria com as unidades escolares do Bairro 
Jardim Olímpico.

Para se avaliar a pertinência dessas propostas, deverá ser verificado o inte-
resse do público alvo pelo projeto, por meio da observação da participação e exe-
cução das atividades, bem como o envolvimento dos familiares. Para tal, deverão 
ser utilizados registros dos professores que serão aconselhados a promover a socia-
lização de suas experiências com todo o grupo, inclusive com outros colaboradores 
da região. Caberá ainda à equipe de executores, a responsabilidade de divulgar os 
resultados em meios de comunicação, para que atividades semelhantes possam ser 
motivadas entre o próprio grupo, no futuro, e para outras comunidades escolares, 
desde já.

Teoria, prática e inserção social: uma proposta criativa para a pós-graduação

De acordo com Mello (2013, p. 131),

(...) “um grande descrédito na política e na justiça podem transformar a insegurança e o 
temor difusos em acusações contra segmentos sociais ou grupos específicos de sujeitos de 
quem se desconfia, que não são reconhecidos como iguais, ou seja, não são portadores da 
mesma humanidade que reconheço em mim e nos meus iguais. São, por definição, porta-
dores de características desabonadoras, de traços de caráter indesejáveis, de um potencial 
de violência que os torna pouco humanos”.

Segundo a autora, os jovens são vítimas predestinadas, porque estão na idade 
de maior inquietação e demanda por experiências novas, e quando não encontram 
na escola, na família ou em sua comunidade respostas para suas inquietações vão 
procurá-las nas ruas, onde o perigo é eminente. Assim, o uso de drogas acaba promo-
vendo também a exclusão de quem deveria ser protegido de ambientes educacionais 
não apenas familiares, mas também formais, como a escola. Nas questões de violên-
cia, a mídia é parcial, não se limitando a informar, mas tomando partido, julgando e 
condenando. Muitos de nossos jovens perdidos para as drogas fazem parte desse triste 
quadro, passando de vítimas sociais para agressores perigosos. 

Diante disso, não se pode negligenciar a função da escola como uma insti-
tuição de representação social e, portanto, capacitada para dar suporte educativo às 
questões inerentes à sociedade, inclusive à questão da dependência química. Por isto, 
é relevante que nós, educadores, nos preocupemos em buscar respostas para o proble-
ma, e não cegar os olhos para tais mazelas, como se a instituição escolar estivesse à 
margem da sociedade. 
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As políticas públicas destinadas ao combate às drogas demonstram ser insufi-
cientes para coibir o problema, cabendo também a outras instituições educativas como 
a família, a religião e a escola colaborar, ao menos em parte, para preencher a lacuna 
deixada pelo estado. Tais condições suscitam novas indagações acerca do papel da 
escola. Porém, para se propor práticas educativas subjacentes às questões levantadas, 
é preciso considerar as condições concretas de realização de trabalho dos educadores. 
E é a partir da identificação do problema do alto índice de marginalidade em consequ-
ência do tráfico e consumo de drogas, em um bairro de periferia, que surgiu a proposta 
de se desenvolver a pesquisa aplicada “Educar e Conscientizar: por um mundo me-
lhor, sem drogas!”, no Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica.
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CriAtiViDADe e o pApeL Do proFessor

anna Karoline arraeS SouSa

introdução

“Se o homem não fosse criativo,
viveríamos ainda nas cavernas” (DE LA TORRE, 2005, p. 25)

O presente texto cujo tema é a criatividade, tem como objetivo principal res-
ponder a seguinte problemática: Como o professor em sua prática pedagógica pode 
favorecer o desenvolvimento da criatividade na criança?

Para tanto, realizou-se um estudo de cunho bibliográfico (teórico) sobre a cria-
tividade, em especial na perspectiva histórico-cultural de Vigotski.

Os estudos sobre a criatividade, em sua maioria, seguem duas direções: o ina-
tismo e o ambientalismo. Na concepção inatista, a criatividade é uma característica 
presente no indivíduo desde o nascimento, que se desenvolverá naturalmente com o 
decorrer do tempo. Na concepção ambientalista, o indivíduo é apenas receptivo ao 
meio, deste modo à criatividade passa a ser entendida como uma habilidade que será 
desenvolvida ou não de acordo com o ambiente. O sujeito é visto como passivo em 
relação ao meio.

A escolha pela perspectiva histórico-cultural de Vigotski foi por constatar que 
o estudo sobre a criatividade, segundo essa perspectiva, se opõe às concepções cita-
das anteriormente que ainda são predominantes tanto na literatura científica quanto 
no senso-comum. Visto que, para tal autor, o homem não nasce como tal, mas se 
humaniza à medida que se relaciona com o mundo ao seu redor por meio de relações 
mediadas por instrumentos e signos, internalizando a cultura e tornando-se parte 
integrante de tal, surgindo neste o que Vigotski denomina de funções psicológicas 
superiores, estas que nos diferenciam dos animais por serem intencionais e voluntá-
rias enquanto as funções elementares presentes nos animais são mais relacionadas à 
cadeia de reflexos.

 Para Vigotski (2009), a criatividade trata-se da evolução da imaginação, sendo 
esta uma função psicológica superior, a qual, por sua vez, é fruto das interações do 
indivíduo com seu meio histórico-cultural. Deste modo, a riqueza de seu conteúdo de-
pende das experiências vividas pelo indivíduo nesta interação, já que imaginação não 
se trata de um processo caótico de elementos surreais, mas é composta por elementos 
extraídos da realidade.

Para o autor, o processo de criação ocorre quando o sujeito imagina, combina 
e modifica a realidade, tal fato opõe-se a ideia do senso-comum de que a criança é 
mais criativa que o adulto, pois tendo vivido pouco, seu repertório de experiências é 
menor de que o de um adulto, sua pouca experiência lhe oferece poucos elementos da 
realidade para serem combinados e modificados em sua imaginação para resultar nos 
processos criativos.
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A relevância deste estudo está no fato de quando se compreende a criatividade 
a partir da perspectiva histórico-cultural, esta passa a ser vista não como um dom 
pertencente a poucos privilegiados, mas sim fruto da interação do homem com seu 
meio histórico cultural ao longo de sua vida. Assim, desenvolvê-la torna-se possível 
e viável de realização. Ao saber que a criança não é naturalmente criativa, o papel do 
professor em sua prática pedagógica faz-se fundamental no que se refere em favorecer 
o desenvolvimento da criatividade nas crianças.

Existe um critério bastante generalizado de que a infância é o depositário das maiores 
potencialidades criativas do indivíduo, as quais na maioria dos casos, longe de se desen-
volver, são inibidas no decorrer da vida. (MITJÁNS MARTINÉZ, 1995, p. 156)

Criatividade na perspectiva de Vigotski e o papel do professor

A criatividade é considerada por muitas pessoas não somente do senso comum, 
mas também dentre a comunidade cientifica, como algo inato ao indivíduo e que por 
pertencer à natureza humana, ocorre espontaneamente no indivíduo. Outra visão so-
bre criatividade bastante impregnada em nosso cotidiano é a de que se trata de um 
dom concedido a poucos privilegiados, sendo assim, essa passa a ser considerada 
como algo imutável, independente da vontade humana, das circunstâncias e do meio 
no qual o individuo está.

A concepção de homem, a partir da perspectiva histórico-cultural, contrapõe-
-se a tais ideias sobre criatividade, colocando-as como equivocadas. Visto que, para 
Vigotski (2003), o homem não nasce como tal, pois as características humanas são 
desenvolvidas no indivíduo ao longo de sua vida, a partir do momento em que este 
passa a se relacionar com os outros e como mundo ao seu redor por meio de relações 
mediadas por instrumentos e signos, passando deste modo, a internalizar a cultura, 
humanizando-se e tornando-se parte integrante de tal.

Ao se relacionar com o mundo por meio das relações mediadas e assim inter-
nalizar a cultura, desenvolvem-se no individuo o que Vigotski (2003), denomina de 
funções psicológicas superiores, que segundo o autor, implica na combinação de fer-
ramentas e signos na atividade psicológica. Sendo que são essas funções psicológicas 
superiores que diferenciam o homem dos animais, pois são intencionais e voluntárias, 
enquanto que as funções elementares presentes nos animais estão relacionadas à ca-
deia de reflexos.

Segundo Vigotski (2003), a origem das funções psicológicas superiores está 
na história social do individuo e é resultado da interação deste com seu meio so-
ciocultural ao longo de sua vida. Deste modo, a criatividade, tratando-se segundo 
o autor, de uma função psicológica superior, esta não é inata a nenhum indivíduo, 
tampouco se trata de um dom, mas sim algo possível e viável de ser desenvolvido 
em qualquer indivíduo, dependendo das relações deste com seu meio sociocultural 
ao longo de sua vida. 

Se o desenvolvimento da criatividade depende das relações do indivíduo com 
seu meio sociocultural, torna-se explícito a importância do papel do professor no que 
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se refere em oferecer em suas práticas educativas riqueza de experiências a seus alu-
nos, ao passo que, “Aexperiência do sujeito, que se dá no mundo concreto e no mun-
do subjetivo, representa a matéria-prima de construção dos produtos imaginativos” 
(NEVES-PEREIRA, 2007, p. 75).

Deste modo, quanto mais o indivíduo possuir experiências estéticas mais ha-
verá elementos a serem combinados na imaginação, resultando assim na criação, pois 
a imaginação é a base da criação.

Criatividade na perspectiva de Vigotski 

Para se discutir a concepção de criatividade em Vigotski, recorrer-se-á ao seu 
livro Imaginação e criação na infância, publicado no Brasil em 2010. Neste livro, 
em particular, Vigotski fala da importância do trabalho pedagógico orientado para a 
experiência estética.

Segundo Vigotski (2010), a criatividade não ocorre isoladamente, mas sim em 
associação com outras funções psicológicas superiores, como, a memória, a imagi-
nação e o pensamento. Para o autor, a criatividade compõe um sistema denominado 
“imaginação criativa”.

Para Vigotski (2010), se prestarmos atenção ao comportamento humano, não 
será difícil percebermos dois tipos principais de atividade exercidas por este, uma de 
gênero reconstituidor ou reprodutivo e outro tipo de atividade de gênero combinatório 
ou criador.

O autor ao discorrer sobre esses dois tipos de atividades humana, afirma que 
aquelas de gênero reconstituidor ou reprodutor, tratam-se daquelas atividades que es-
tão intimamente ligadas à memória. Ao passo que reproduzem e repetem comporta-
mentos anteriormente criados e elaborados ou resuscitam marcas de impressões pre-
cedentes. 

Tais atividades, segundo Vigotski (2010), nada criam de novo, tratam-se ape-
nas de mera repetição daquilo que foi vivido. O caráter de reprodução deste modelo 
de atividade, fica explicito neste exemplo citado pelo próprio autor: “quando elaboro 
desenhos de observação, quando escrevo ou faço algo segundo determinado modelo, 
reproduzo somente o que existe diante de mim ou o que assimilei e elaborei antes” 
(VIGOTSKI 2010,p. 12).

Vigotski (2010) afirma ainda que, além das atividades de gênero reprodutor ou 
reconstituidor, é fácil notar outro gênero de atividade no comportamento humano, a 
qual ele denomina de combinatória ou criadora, por tratar-se de todas aquelas ativida-
des que resultam em criação de novas imagens ou ações, diferente das atividades de 
gênero reprodutivo, que são, como foi dito anteriormente mencionado, meras repro-
duções de impressões ou ações das experiências anteriormente vividas pelo individuo. 
Deste modo, o autor afirma que:

O cérebro não é apenas o órgão que conserva e reproduz nossa experiência anterior, mas 
também o que combina e reelabora, de forma criadora, elementos da experiência anterior 
erigindo novas situações e novo comportamento. (VIGOTSKI 2010, p. 14)
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Vigotski (2010) constata que, para a psicologia, a imaginação trata-se exa-
tamente dessa capacidade de nosso cérebro de reelaborar e combinar elementos de 
experiências anteriormente vivenciadas pelo indivíduo, diferente do que o senso-
-comum pensa sobre esse fenômeno da imaginação: como a ideia de que essa trata 
de tudo aquilo que é desvinculado da realidade. Para o autor, a imaginação é algo 
essencial à vida humana, ao passo que, “tudo o que nos cerca e foi feito pelas mãos 
do homem, todo mundo da cultura, diferentemente do mundo da natureza, tudo isso 
é produto da imaginação e da criação humana que nela se baseia” (VIGOTSKI, 
2010, p. 14).

 Vigotski contrapõe a ideia do senso comum de que a capacidade de criação 
pertence apenas à poucos privilegiados portadores de um dom especial ao afirmar que 
“ a criação, na verdade, não existe apenas quando se criam grandes obras históricas, 
mas por toda parte em que o homem imagina, combina, modifica e cria algo novo” 
(VIGOTSKI,2010, p. 15).

Com este entendimento de criatividade, verificam-se os primórdios de criações 
manifestando-se desde a tenra idade nas brincadeiras infantis, assim como em tais 
exemplos:

A criança que monta um cabo de vassoura e imagina-se cavalgando um cavalo, a me-
nina que brinca de boneca e imagina-se mãe, a criança que, na brincadeira, transforma-
se num bandido, num soldado do exercito vermelho, num marinheiro. (VIGOTSKI, 
2010, p. 16)

Para Vigotski, todas essas brincadeiras são exemplos de criação, pois ainda que 
grande parte das brincadeiras tratem de imitações de experiências vividas pelas crian-
ças, estas não ocorrem de forma exata, não se tratam meramente de reproduções, mas 
sim de reelaborações criativas de experiências vivenciadas, que ocorrem de acordo 
com suas necessidades e anseios. 

Deste modo, nas brincadeiras infantis podem-se observar os primórdios da ex-
pressão criativa, pois a atividade combinatória da imaginação é a essência de tais. “É 
essa capacidade de fazer uma construção de elementos, de combinar o velho de novas 
maneiras, que constitui a base da criação” (VIGOTSKI, 2010, p. 17).

Para o autor, essa atividade criadora de combinação, não existe de modo isola-
do no comportamento humano, mas depende diretamente de outras formas de ativida-
de, em particular do acúmulo de experiências.

Após tais esclarecimentos sobre o processo da criação, cabe questionar: Como 
o professor em suas práticas educativas pode favorecer o desenvolvimento da criati-
vidade em seus alunos, já que não se trata segundo a perspectiva histórico-cultural de 
um dom concedido a poucos?

 Vigotski (2010) responde tal questão, afirmando que a importância do profes-
sor em sua prática educativa ampliar as experiências de seus alunos, com o objetivo 
de criar bases suficientemente sólidas para futuras atividades de criação. Visto que, a 
criação tem sua base na imaginação e essa, por sua vez, constitui-se de elementos reais 
oriundos das experiências anteriores do indivíduo.
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O papel do professor

Com relação ao papel do professor no que diz respeito à promoção da criativi-
dade em sua prática pedagógica, Vigotski (2010) propõe algumas atividades que po-
dem favorecer o desenvolvimento da criatividade nas crianças, mas isso dependerá da 
forma como tais atividades foram conduzidas pelo professor, pois, se não forem dire-
cionadas com essa intencionalidade, podem ao invés de favorecer, inibir esse processo.

Uma atividade que Vigotski (2010) propõe é a criação literária, atividade esta 
bastante característica da idade escolar. O autor relata que na velha escola, o desen-
volvimento da criação literária caminhava de tal forma, o professor apresentava um 
tema a partir do qual as crianças deveriam escrever, tal escrita, ou seja, tal fala literária 
deveria ser construída por elas, o mais próximo possível da fala literária dos adultos e 
dos livros. Sobre esta prática, Vigotski (2010) afirma que, “esses temas permaneciam 
estranhos à compreensão dos alunos, não tocavam sua imaginação nem seus senti-
mentos” (VIGOTSKI, 2010, p. 65).

Deste modo, a criação literária ao ser conduzida de forma imposta pelo pro-
fessor, não motiva nem desperta nenhum interesse na criança, tornando-se uma ta-
refa árdua quando deveria ser prazerosa. Vigotski (2010) referindo-se a este tipo de 
direcionamento da criação literária infantil dado pelos professores da velha escola, 
bastante presente ainda hoje, afirma que:

Ao direcionarem de maneira equivocada a criação literária infantil, esses pedagogos fre-
quentemente aniquilavam a beleza espontânea, a especificidade e a clareza da linguagem 
infantil, dificultavam o domínio da escrita como um meio especial de expressar os pensa-
mentos e sentimentos das crianças. (VIGOTSKI, 2010, p. 65)

Assim, impor um tema à criança para que a partir dele ela crie é uma prática 
ineficaz e aniquiladora da criação, visto que, segundo Vigotski (2010), a criação lite-
rária infantil torna-se mais fácil, rica e prazerosa quando a criança escreve livremente 
sobre um assunto que lhe interessa, pois somente assim ela se sentirá motivada.

O desenvolvimento da criação literária infantil torna-se de imediato bem mais fácil e 
bem sucedido quando se estimula a criança a escrever sobre um tema que para ela é in-
ternamente compreensível e familiar e, o mais importante, que a incentiva a expressar em 
palavras seu mundo interior. Muitas vezes a criança escreve mal porque não tem sobre o 
que escrever. (VIGOTSKI, 2010, p. 66)

Pode-se concluir deste modo, que o papel do professor no que se refere a levar 
as crianças à criação literária, está em motivá-las, oferecer-lhes estímulos, deixando-
-as escrever sobre o que quiserem, sobre o que conhecem e lhes desperta interesse, 
auxiliando-as quando necessário. Alguns professores sobre tal orientação, podem 
achar que deixando as crianças livres para criar eles não estarão educando-as, porém, 
segundo Vigotski, “a verdadeira tarefa da educação não é a de infligir prematuramen-
te a língua adulta, mas a de ajudar a criança a elaborar e formar uma língua literária 
própria” (VIGOTSKI, 2010, p. 67).

Outra atividade que Vigotski (2010) propõe é a criação teatral na qual seu 
sucesso ou insucesso no desenvolvimento da criatividade dependerá também da for-
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ma como for conduzida pelo professor. Sobre tal atividade, Vigotski afirma que esta 
aproxima-se das crianças pelo fato de que por meio dela se faz possível criar situações 
e ambientes que a vida não lhe permitem. Outro motivo que, segundo o autor, aproxi-
ma a criança da forma dramática é a relação desta com a brincadeira. “Dada a raiz de 
toda criação infantil, o drama está diretamente relacionado à brincadeira, mais do que 
qualquer outro tipo de criação” (VIGOTSKI, 2010, p. 99).

Para Vigotski (2010), a criação teatral só terá força e significado para as 
crianças somente se todos os elementos que a compõem forem preparados pelas 
mãos e pela imaginação das próprias crianças. Quando a criação teatral infantil 
objetiva reproduzir as formas do teatro adulto, transforma-se para as crianças em 
uma atividade enfadonha e sem sentido, além de funcionar como um “machado” 
sobre o desenvolvimento da criatividade nestas além de acabar por se distanciar da 
brincadeira.

Iniciar por um texto literário, decorar as falas, como fazem os atores profissionais, com 
palavras que nem sempre são entendidas e sentidas pela criança, engessa a criação in-
fantil e transforma a criança num transmissor de palavras alheias encadeadas num texto. 
(VIGOTSKI, 2010, p. 100)

Deste modo, Vigotski (2010) afirma que as peças compostas, produzidas e 
improvisadas pelas próprias crianças num processo de brincadeira, são melhor com-
preendidas por elas, mesmo que sejam mais incoerentes e menos literárias do que 
aquelas escritas e organizadas pelos adultos, além de possuírem uma enorme vanta-
gem, surgirem do processo de criação infantil.

Segundo o autor, quando se trata de criação infantil não devemos nos prender 
aos resultados, mas sim no valor desse processo. “O importante não é o que as crian-
ças criam, o importante é que criam, compõe, exercitam-se na imaginação criativa e 
na encarnação dessa imaginação” (VIGOTSKI, 2010, p. 101).

Vigotski (2010) afirma ainda que é fundamental deixar que as crianças além 
da peça, façam também toda a decoração do ambiente, pois todo o espetáculo deve se 
mostrar familiar e compreensível para elas, além disso, sentirão tremenda satisfação 
em preparar tudo, desde a preparação do espetáculo ao processo de interpretação, 
sendo isso o que deve ser levado em conta, o processo e não o produto. Diante disso, 
Vigotski afirma que:

Se os tablados e ornamentos do teatro adulto forem traspostos diretamente para o palco 
infantil, a criança se sentirá tolhida e inibida; a criança é um péssimo ator para os outros, 
mas um maravilhoso ator para si mesma, e todo o espetáculo deve ser organizado de tal 
forma que todas as crianças sintam que estão interpretando para si mesmas, que sejam 
envolvidas pelo interesse na interpretação em si, pelo processo de interpretar, e não pelo 
resultado final.(VIGOTSKI, 2010, p. 102)

Outra atividade proposta pelo autor é o desenho. Segundo ele, talatividade é 
um tipo predominante de criação da primeira infância e para que tal não seja aniquila-
da, sugere que, “no desenvolvimento da criação artística infantil, inclusive a plástica, 
é preciso seguir o princípio da liberdade, que é a condição imprescindível de qualquer 
criação” (VIGOTSKI, 2010, p. 117).
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Deste modo, podemos concluir que, “cortar as asas” da liberdade de expressão 
infantil pode comprometer seriamente o processo de desenvolvimento de qualquer 
tipo de criação das crianças, podemos encontrar um exemplo explícito disso na his-
tória “O garotinho” (ANEXO), na qual relata a história de um garotinho que após ser 
imposto a ele “como fazer” o desenho de uma flor, várias vezes, este acaba por ter sua 
liberdade de criar aniquilada, passando a esperar sempre pela orientação de um adulto 
sobre que e como deve ser feito.

A partir das atividades propostas por Vigotski (2010), não somente nestas em 
si, mas na maneira adequada de conduzi-las que ele defende, quando o que se quer é 
promover o processo de desenvolvimento da criatividade na criança, se faz notável 
a importância do professor dar liberdade de expressão às crianças na realização de 
suas criações, deixando-as criar a partir daquilo que conhecem e que lhes interessam, 
possibilitando-lhes se verem como sujeitos de suas próprias criações, pois só assim se 
sentirão motivadas e poderão criar.

Considerações finais

Estudar a criatividade não é algo tão fácil quanto se pensa, pois, além de tratar-
-se de um fenômeno complexo, há poucos autores que se dedicaram e se dedicam em 
estudá-la e entre esses não há um consenso sobre tal temática. 

Conclui-se que, segundo a perspectiva histórico-cultural de Vigotski, a cria-
tividade não é concebida como um dom dado à poucos privilegiados, mas sim, algo 
possível e viável de ser desenvolvido em qualquer indivíduo. Pois, para Vigotski, 
nenhuma característica humana é inata, visto que o homem não nasce como tal, mas 
se humaniza à medida em que passa a se comunicar e interagir com o mundo ao 
seu redor, por meio de relações mediadas por instrumentos e signos, internalizando 
a cultura e tornando-se parte integrante de tal, dando origem às funções psicológicas 
superiores. Funções, essas que caracterizam a espécie humana por serem intencionais 
e voluntárias, diferente das funções elementares presentes nos animais que são redu-
zidas à cadeia de reflexos.

Se a criatividade não é vista como um dom, então o que é? Trata-se, nessa 
perspectiva, de uma função psicológica superior, que está vinculada à outras funções 
psicológicas superiores, em especial a imaginação, tratando-se de sua materialização. 
A imaginação, por sua vez, está diretamente ligada à realidade, pois os elementos que 
a compõe são extraídos de experiências anteriores do individuo. A novidade, ou seja, 
o que está “desvinculado” do real são suas diferentes combinações, que são criações, 
ao passo que referem-se à modificação daquilo que foi vivido.

Se a criatividade é possível e viável de ser desenvolvida em qualquer indi-
víduo, o professor tem um grande papel em favorecer tal desenvolvimento em seus 
alunos, oferecendo-lhes uma grande diversidade de experiências e guiando sua práti-
ca pedagógica sob o prisma da liberdade de expressão. De modo que seus alunos se 
sintam livres para combinar das mais variadas maneiras os elementos da realidade na 
imaginação, dando assim fruto à criação, fazendo destes, seres capazes de modificar, 
enfim, de se libertar das mesmices do mundo.
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as asas da criação

A criatividade, segundo a perspectiva Histórico-cultural
Não pode mais ser vista como algo sobrenatural
Não se trata de um privilégio concedido à poucos
Nem mesmo algo que caracteriza os seres loucos
Não está presente em todos como algo inato
Mas qualquer um pode desenvolvê-la, isto é fato
Depende das interações com o meio cultural ao longo da vida
Um indivíduo criativo para tudo encontra uma saída
Trata-se de elementos da imaginação que são combinados
E resulta em coisas novas, diferentes dos já anteriormente criadas
Um ser que cria, é capaz de ver além
Ultrapassando o que já foi visto por alguém
Um ser que cria não é limitado pelo que lhe é imposto
Mas modifica o seu meio e o faz com gosto
Se não fosse a capacidade de criar, ainda viveríamos nas cavernas
Não evoluiríamos, continuaríamos em mesmices eternas.

(Anna Karoline Arraes Sousa)
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míDiAs ContemporâneAs e ensino De Arte:              
um DiáLogo ArtiCuLADo por ‘obraS ViVaS’

Kelly bianCa CliFFord valença

yveS de SouSa Silva

introdução

Nos dias atuais, um arcabouço de novas mídias tem se revelado cada vez mais 
acessível e disseminado em nossa sociedade. Ambientes virtuais de toda ordem, por 
extensão, compartilham o cotidiano de pessoas que compõem a geração vigente (VA-
LENÇA, 2009, 2010; DOMINGUES, 2003; RAJAH 2003).

Neste cenário, qualquer proposta de trabalho pedagógico que desconsidere a 
realidade aqui posta, corre o risco de se tornar incoerentemente alheia e descontextu-
alizada com o mundo no qual os estudantes estão inseridos.

A mudança de suporte de algumas ferramentas físicas para o ambiente digital 
possibilitou a produção e divulgação de conteúdos textuais e audiovisuais a baixos 
custos, tornando o domínio e o uso de tecnologias contemporâneas necessários à for-
mação profissional de diversas áreas do conhecimento humano.

Neste contexto, o trabalho aqui descrito consistiu em explorar digital e perfor-
maticamente aspectos e possibilidades imagéticas tomando como base obras de artes 
visuais contemporâneas. Convém elucidar que a arte contemporânea aqui posta inte-
gra obras do período denominado historicamente como sendo Idade Contemporânea. 
Isto é, do século XX aos dias atuais (VICENTINO, 2002; PROENÇA, 2007).

Em sintonia com Oliveira e Freitag (2008), a relevância da arte contemporânea 
na escola é contribuir com a compreensão e transformação do mundo em que vive-
mos. Segundo as autoras,

[...] é imprescindível que a arte e, em especial, a arte contemporânea, deva ser discutida, 
problematizada, auscultada na escola, pois, grande parte do que se produz hoje no cenário 
artístico está em consonância com os conflitos e com a realidade que presenciamos diari-
amente, realidade esta que não podemos ignorar. A relevância da Arte Contemporânea 
no Ensino de Arte se deve à sua forma de manifestação, suas linguagens e conceitos que 
impulsionam diálogos, encontros e caminhos inusitados, possibilitando a compreensão 
e contextualização por parte dos alunos em formação sobre o mundo em que vivem e 
vice-versa (p. 118).

A parir das reflexões levantadas pelas autoras e independentemente de quais-
quer questões que amparem conceitos já estabelecidos como verdades acerca da arte, 
a concebemos, sempre, como a expressão de um povo em um momento histórico e 
sociocultural específico. Assim, a arte contemporânea ‘fala’ do seu tempo e, por isto 
mesmo, pode funcionar como um instrumento didático potencial no contexto escolar 
se a considerarmos como retrato cultural do hoje e como uma possibilidade de diálogo 
entre alunos e tempo vivido.
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O público-alvo desse trabalho foi composto por crianças e adolescentes da 
educação básica que, com o uso de recursos tecnológicos de fácil acesso, tiveram a 
oportunidade de vivenciar a experiência aqui relatada.

imagem, mídia e visual na contemporaneidade

Flusser define que uma imagem é o “[...] resultado do esforço de se abstrair 
duas das quatro dimensões de espaço-tempo, para que se conservem apenas as dimen-
sões do plano” (2002, p. 7). As dimensões do plano discutidas pelo autor são a altura e 
a largura. Essa perspectiva bidimensional é o que legitima uma imagem; independente 
de ser fixa, tal como os desenhos, pinturas e fotografias; ou em movimento, como o 
cinema e o vídeo, por exemplo.

Considerando a instância comunicativa da expressão visual – o que inclui a 
arte –, o termo ‘mídias visuais’ é problematizado por Mitchell (2009) no estudo ‘Não 
existem mídias visuais’. O autor chama a atenção para o fato de esse termo ser fre-
quentemente utilizado de modo a fazer referência às fotografias, pinturas, cinema, 
esculturas, dentre outras modalidades artísticas. No entanto, o autor discute o anacro-
nismo do termo, posto que as mídias em pauta acabam por requerer o envolvimento 
dos outros sentidos. Mitchell apresenta a nomenclatura ‘mídias mistas’ como a mais 
coerente, ao menos do ponto de vista sensorial, uma vez que mesmo os filmes mudos 
são compostos por músicas, falas e textos; a escultura, por sua vez, constitui uma 
mídia visual acessível aos cegos; a fotografia capta imagens que a olho nu seriam 
impossíveis de serem visualizadas. Neste contexto, da mesma forma que não existem 
mídias puramente visuais, não existem mídias puramente sonoras, auditivas, táteis ou 
olfativas. O que as distingue é a proporção e o modo como os elementos compositivos 
são articulados. Indubitavelmente, essa articulação configura-se como algo comple-
xo e no mínimo subjetivo demais para ser mensurado. Por isto, falar de ‘mídias’ vai 
muito além do que simplesmente classificá-las como ‘visual’, ‘auditiva’, ‘sonora’, 
‘olfativa’ ou ‘tátil’. Não há mídias exclusivamente visuais, devido à inexistência da 
experiência visual pura (MITCHELL, 2009).

Em diálogo com as reflexões do autor, consideramos que o ato de ver e de inter-
pretar, portanto, denota uma integração de sentidos. Dito de outro modo: ‘vemos’ com o 
corpo todo. Por isto, a proposta de trabalho que detalharemos a seguir apresenta o ‘corpo 
todo’ não apenas como uma fonte que olha, mas, também, como uma fonte que é vista.

O visual aqui tratado refere-se a tudo o que vemos. Ver, por conseguinte, con-
forme discutido, implica numa ação complexa que não se limita ao olho físico. As 
artes visuais, então, são concebidas neste estudo como expressões artísticas que não 
podem estar dissociadas da experiência humana do corpo como um todo.

metodologia e resultados

Desenvolver essa proposta implicou na necessidade de um período de plane-
jamento e estudo para com o material imagético utilizado. Essa preparação objetivou, 
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dentre outras questões, sensibilizar e estimular os alunos envolvidos a refletirem sobre 
as possibilidades de atuação que se apresentavam.

Com este enfoque, o trabalho foi viabilizado no decorrer do ano de 2010 
com alunos oriundos de escola pública, na cidade de Goiânia, que perpassavam pela 
faixa etária dos 09 aos 11 anos do ensino fundamental. As aulas propostas foram 
desenvolvidas no ensino de arte, de modo a integrar mídias contemporâneas e artes 
visuais.

A metodologia adotada contemplou aulas expositivas e práticas com atividades 
individuais e coletivas. Tais atividades envolveram as etapas de trabalho explicitadas 
na Tabela 1.

Tabela 1: Síntese das atividades desenvolvidas.

etapas Atividades
i Estudo e apreciação de obras de arte brasileira contemporâneas

ii Exercícios de performance corporal coletiva, tomando como referência a interpretação 
de imagens de obras de artes visuais.

iii Registro fotográfico das performances
iV Manipulação e edição das imagens capturadas
V Discussão acerca dos produtos e resultados obtidos

O conceito de performance aqui adotado refere-se a movimentos corporais 
expressos intencionalmente na construção de sentidos para a interpretação das obras 
trabalhadas.

Os recursos utilizados consistiram essencialmente em imagens de obras de 
arte contemporâneas impressas e em cores, indumentárias, adereços diversificados, 
câmeras fotográficas digitais e computadores. As Figuras 1 e 2 integram algumas das 
imagens utilizadas como referências.

Figura 1: Salvai nossas 
almas 1 – Série Césio. 
Siron Franco, 1999. 
Técnica mista. 
Fonte: Material didático 
do Arte br. Disponível 
em: <http://artenaescola.
org.br/midiateca/
publicacao/?id=58725&>. 
Acesso em: 04 maio 2012.
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Figura 2: Duas Raças. Alfredo 
Andersen, 1932. Óleo sobre tela. 
Disponível em: <http://
artenaescola.org.br/midiateca/
publicacao/?id=58737&>. Acesso 
em: 04 maio 2014.

No decorrer da experiência aqui posta, foi utilizada como estratégia didática 
o ensino e a pesquisa de técnicas básicas de fotografia, noções de indumentária e 
conceitos de performance na atualidade. Apesar da diversidade de técnicas, mídias e 
conteúdos envolvidos nessa experiência, foi possível articular a integração dos mes-
mos através de um trabalho interdisciplinar. Neste sentido, aulas sobre mídias con-
temporâneas e artes visuais se uniram apoiadas por professores com conhecimentos 
em tecnologias da educação e artes visuais.

Alguns resultados visuais dessa vivência podem ser observados nas Figuras 3 e 4.

Figura 3: Registro fotográfico de 
performance corporal desenvolvida 
por alunos da educação básica. 
Obra de referência: Salvai nossas 
almas 1. Siron Franco, 1999.
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Figura 4: Registro fotográfico de 
performance corporal desenvolvida 
por alunos da educação básica. 
Obra de referência: Duas Raças. 
Alfredo Andersen, 1932.

O trabalho aqui relatado foi concluído no segundo semestre de 2010. Como 
instrumentos de avaliação dos resultados foram considerados, sobretudo, os critérios 
de participação, produtividade e envolvimento dos estudantes, de modo que esta ação 
se desse contínua e diariamente. No intento de tornar esse processo mais consistente, 
também foi preciso recorrer à autoavaliação discente. Sob esta perspectiva, dentre os 
resultados obtidos foi possível identificar: o recrudescimento dos repertórios imagéti-
cos, no que tange a obras de arte brasileira contemporâneas; a otimização da expres-
são corporal; o aprimoramento da percepção visual; a melhora do trabalho em equipe 
e a aprendizagem significativa de conceitos e técnicas referentes à fotografia, arte, 
corpo, performance e edição de imagens.

A partir destes resultados, percebemos que houve uma contribuição com a for-
mação de sujeitos mais ativos corporalmente e menos cerceados por limitações no que 
concerne a produção artística e suas possibilidades interdisciplinares. Devido a esta 
ação ter se efetivado com alunos de escola pública e pautar-se em bases que visaram 
desenvolver, dentre outras questões, a percepção visual e a criatividade, identificamos 
que funcionou como um estímulo a práticas artísticas dessa natureza e à pesquisa so-
bre o tema trabalhado – até então desconhecido para a maioria dos estudantes.
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Considerações finais

As performances oriundas desta experiência foram nomeadas pelos estudantes 
como ‘Obras Vivas’ por tratarem-se de expressões corporais fundamentadas em ima-
gens de artes visuais, isto é, de mídias mistas, segundo Mitchell (2009).

As fotografias capturadas nessa atividade, portanto, não só configuram regis-
tros de momentos vividos, como também expõem imagens de um processo imbuído 
de entusiasmo e envolvimento. Ao final do trabalho, as imagens obtidas foram expos-
tas aos alunos, pais e comunidade em geral através de um blog construído exclusiva-
mente para este fim via computador.

A referida exposição indubitavelmente cumpriu o papel de favorecer a produção 
dos sujeitos envolvidos, uma vez que articulou e deu visibilidade – no mesmo espaço 
– aos processos e produtos. Assim, parece-nos coerente a ideia de pretender dar conti-
nuidade a projetos dessa natureza, isto é, que priorizem a inter-relação de áreas/conheci-
mentos e que objetivem, acima de qualquer outra questão, a educação e a aprendizagem 
significativa. De outro modo, cairíamos na restrita prática de quem estabelece uma didá-
tica disciplinar, ou seja, que toma como referência uma única perspectiva.
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CriAtiViDADe e CuriosiDADe nAs AuLAs 
em umA esCoLA De tempo integrAL

Carlla barboSa de MoraiS

iolene MeSquita lobato

Marlene barroS SandeS

MerCêS PietSCh Cunha Mendonça

introdução

A organização do trabalho pedagógico visa democratizar o processo de en-
sino-aprendizagem e é relevante para implementar formas metodológicas em que a 
proposta do diferente esteja inserida na prática pedagógica. É importante provocar a 
quebra da rotina, despertar para novas realidades, oportunizar a oralidade e, principal-
mente, motivar a curiosidade. 

Freire (1996) considera ser a curiosidade condição para a criatividade, a “inda-
gação inquietadora” que nos move no sentido de reconhecer o mundo que não fizemos 
e acrescentar a ele algo que podemos fazer. Nesta perspectiva, o trabalho do professor, 
dentre outros, deve instigar a curiosidade do aluno, de modo a incentivar-lhe a capa-
cidade crítica, a insubmissão.

Para Faccin (2013), a cidade apresenta uma pedagogia urbana que recria a 
investigação pela ampliação da ação pedagógica em seus espaços. Ela tem muito a 
oferecer a seus moradores, isto envolve aspectos que abarcam desde sua organização 
aos conhecimentos que ricamente nela circulam em todo tempo e lugar. 

A concepção da cidade não se limita a ser apenas recurso pedagógico das escolas, mas pre-
tende constituir-se como agente educativo, comporta responsabilidades genéricas à cidade 
e aos seus habitantes com vistas à satisfação do direito de todos os cidadãos desfrutarem, 
em condições de liberdade e igualdade, dos meios e oportunidades de formação, entreteni-
mento e desenvolvimento pessoal que a própria cidade oferece (MACHADO, 2013, p. 02).

Nessa ótica, avaliando os espaços educativos que a cidade proporciona - que 
podem fazer do aluno produtor do conhecimento e pesquisador de seus espaços em 
diferentes áreas do saber, compreendendo melhor sua condição humana e o ambiente 
em que vive - o professor atua como agente transformador da sociedade e de seu tem-
po e estimula o aluno a exercer sua condição de cidadania.

Neste contexto, a escola integrada com os espaços públicos – ruas, parques, praças, mu-
seus – promove a participação urbana infantil. [...] essa rede de integração sustenta-se em 
quatro pilares promovidos pela escola: conhecimento, ocupação, intervenção e participa-
ção nos espaços e equipamentos urbanos usados [...] (FACCIN, 2013, p. 50).

Conforme Carrano (2003), os espaços da cidade não são meros reflexos das 
estruturas sociais, são expressões concretas de cada conjunto histórico da sociedade. 
Desta forma, a cidade é uma edificação geradora de conhecimento e por isto a propos-



Parte V - Projetos Vinculados a Outras Escolas346

ta desses espaços escolhidos desafia o professor a promover atividades pedagógicas 
com seus alunos, compreendendo a cidade como laboratório de pesquisa, observação 
e investigação. Estas atividades podem permitir a alunos e professores que delas par-
ticipam olhares múltiplos e interdisciplinares sobre o contexto histórico, de modo 
a valorizarem a cultura produzida nos mais diversos espaços que formam a cidade, 
revendo seus valores e de seus habitantes.

Aula-caminhada na cidade de goiás

Uma aula ao ar livre, no pátio da escola, embaixo de árvores frondosas e com 
os alunos sentados em círculo, ao chão. A professora fala da poluição ambiental. Em 
suas mãos não há giz ou apagador, mas algumas garrafas pets, folhas de papel-jornal, 
pedaços de barbante usado e sacolinhas plásticas de supermercado. A educadora con-
segue transformar todo esse material em bolas, porta-treco e pequenos quebra-cabe-
ças. Todos brincam. 

Esta descrição dialoga com as palavras de Rubem Alves (1989, p. 13-12):

Eu diria que os educadores são como as velhas árvores, possuem uma frase, um nome, uma 
“estória” a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos 
alunos, sendo que cada aluno é uma “entidade” sui generis, portador de um nome, também 
de uma “estória”, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. E a educação é algo pra 
acontecer neste espaço invisível e denso, que se estabelece a dois. Espaço artesanal.

O brincar é um ato de lazer e também de conhecimento, segundo Lima (1984 
apud MARAFON, 2009). Esta dupla natureza do brincar permite que o termo seja 
considerado parte integrante da atividade educativa, por meio do jogo, por exemplo. 

Utilizando-se do jogo como estratégia importante e freqüente, o brincar torna-se uma 
atividade séria para a criança na medida em que mobiliza possibilidades intelectuais e 
afetivas para a sua realização na construção do saber, devendo-se incentivar as interações 
criança/criança como fonte de desenvolvimento, visto que o que leva a criança se interes-
sar é a atividade em si e não o processo (LIMA, 1984 apud MARAFON, 2009, p. 90).

Valendo-se da brincadeira como estratégia na aula-caminhada ora descrita, a 
professora suscita a curiosidade visível nos olhos dos 23 alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental. As perguntas e as experiências pessoais “chovem”. Com tranqüilidade, 
a professora escuta as histórias; o tempo voa, a aula termina. Ao longo da semana, 
todos os alunos querem conhecer as ações de sustentabilidade produzidas pelos 3R´s: 
reduzir, reciclar e reutilizar.

Nessa aula-campo, as brincadeiras sobre práticas que visam estabelecer uma 
relação mais harmônica entre consumidor - alunos que dela participam - e ambiente 
geram discussões sobre as consequências do assoreamento dos rios na vida dos pei-
xes, na mata ciliar e nos pequenos animais como as perdizes, as codornas, os tucanos 
e as ararinhas que passeiam por ali. 

A professora amplia a discussão nas aulas seguintes discutindo as características 
endêmicas do Cerrado - vegetação peculiar da região - e demonstra preocupação com os 
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integrantes da lista de animais em extinção. No aprofundamento dos assuntos, os alunos 
atentam para o fato de que a paisagem mais drasticamente modificada tem sido a cidade. 
Nela, o solo foi coberto pelo calçamento; morros e serras foram substituídos por pontes 
e represas; muitas ruas e parques, apesar de arborizados, apresentam vegetação planeja-
da, como tudo o mais na cidade, a fim de atender aos objetivos do homem.

Conclui-se mediante as discussões que a Cidade de Goiás é, principalmente, 
um agrupamento de pessoas, composta pela interação de diversas populações. As co-
munidades biológicas comuns são definidas em termos das relações alimentares entre 
os organismos que as compõem, mas o homem dessa cidade recebe seu alimento das 
mais diversas partes. A farinha de trigo que se come, por exemplo, vem da região sul; 
o café, de Minas Gerais, sem contar os produtos vindos do exterior. Assim, entende-se 
que a comunidade biológica do homem se estende a várias regiões do mundo.

Depois de algumas aulas de campo, veio a proposta de aula-caminhada, feita 
à nascente do Rio Vermelho, na Serra Dourada, também no município da Cidade de 
Goiás. Os alunos aprovaram a possibilidade de visitar o lugar, momento em que a 
professora salientou ter sido ali foi o primeiro lugar de descoberta do ouro em Goiás, 
aproveitando a oportunidade para explicar as consequências da mineração na vida de 
todos os seres vivos da região.

A educadora destacou ainda a importância do cuidado para com o meio am-
biente, atitude que pode preservar a vida de animais (como lobo-guará, paca, anta), as 
áreas de reserva ambiental (como o Parque do Carioca e a Cachoeira das Andorinhas) 
e ainda auxiliar na recomposição da matar ciliar. 

Na comunidade em que a aula-caminhada foi trabalhada, existem muitos or-
ganismos que, de uma ou outra forma, adaptaram-se às condições de vida urbana. 
O principal requisito para viver no local é a capacidade de conviver com o homem. 
Alguns animais – cães, gatos, pombos – são deliberadamente cuidados por algumas 
pessoas, outros (ratos, baratas e grilos) dispensam qualquer estímulo. Quanto à ve-
getação, há árvores e arbustos que toleram bem o solo revestido por calçamento e ar 
poluído; ervas - daninhas crescem nos terrenos baldios e nas fendas do calçamento. 

A prática para essa aula criativa, fora dos muros da escola, foi planejada a par-
tir dos pressupostos do trabalho de Darcy Ribeiro (1986), estudioso que defende uma 
educação capaz de promover salto significativo e de qualidade no ensino fundamental. 
Sua proposta articula profunda reformulação na escola, propiciando reflexão sobre 
aspectos que envolvem organização, objetivos, métodos e inserção social e, ainda, 
um regime de turno único com linhas de ação nas áreas de instrução, saúde e cultura. 

Schaffner e Buswell (1999) apresentam dez elementos que, quando presentes 
e bem esclarecidos na escola, possibilitam o sucesso da prática educativa. Entre estes 
dez elementos, destacamos cinco que acordam com nossa realidade, sendo: a) de-
senvolvimento de uma filosofia baseada nos princípios democráticos, que possibilite 
educação de qualidade a todos; b) liderança forte, na figura do diretor, que permitirá 
à essa filosofia exceder o planejamento, concretizando-se na escola; c) promoção da 
cultura de acolhimento, de apreciação a diversidade; d) manutenção da flexibilidade; 
5) comemoração dos sucessos e aprendizado baseado na superação de desafios. Res-
saltamos que a integração desses elementos à comunidade escolar requer dela dina-
mismo, acolhimento e informação.
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Os elementos relacionados apontam ainda para a necessidade de atenção à 
filosofia que a escolha já possui, sendo ela de extrema importância para o desenvol-
vimento de sua dinamicidade. Numa perspectiva de educação para todos, portanto, 
não podemos nos esquecer de Darcy Ribeiro, que idealizou a educação integral como 
aquela capaz de atuar nas áreas da “cultura, dos esportes, da arte, ultrapassando a 
atuação restrita à típica instrução escolar” (GABRIEL; CAVALIERE, 2010, p. 280). 

Diante disso, surge o questionamento: como promover uma educação que con-
temple essas dimensões e seja capaz de formar integralmente o sujeito? Esta resposta 
não é simples, mas assinala possíveis caminhos que possibilitam direcionamento e 
reflexão acerca da proposta da educação integral. Compreender a cidade como “terri-
tório vivo” seria uma dessas trilhas a percorrer, pois segundo Moll (2009, p. 15): “[...] 
a cidade, no seu conjunto, oferecerá intencionalmente às novas gerações experiências 
contínuas e significativas, em todas as esferas e temas da vida”.

Logo, a aproximação e o diálogo entre escola e cidade nos levam a vislumbrar a 
Cidade de Goiás como espaço ímpar, um centro turístico internacional reconhecido por 
receber, todos os anos, o Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental (FICA). 
Este município nos permite viajar pelo Brasil colonial por meio da história contada pe-
los antigos casarões, pelos artistas locais (Cora Coralina), pela confecção e distribuição 
de alfenis em momentos folclóricos (como na Procissão do Fogaréu), pela culinária 
típica e pela rica gastronomia regional. Nessa cidade, habitou a nação indígena Goiá 
e, nela, Bartolomeu Bueno da Silva fundou o Arraial de Sant`Anna, no século XVIII.

Nesse sentido, a categoria espaço assume, conforme Rabelo (2012, p. 124): 
“contorno de território e ganha amplitude à medida que acena para o cenário da po-
lítica pública intersetorial, da complexidade social de estratégias integradas da educa-
ção”. Sob esta perspectiva, entendemos que a Cidade de Goiás caracteriza um espaço 
de aprendizagem “sem limites, sem cercas, um espaço envolvente de sociabilidade, de 
pertencimento, de expansão humana, de intencionalidades, de partilha de vida” (p. 125).

metodologia aplicada

Toda a prática da professora que trabalhou a aula-caminhada, ora mencionada, 
foi processada com base no trabalho de Hoffamann (2005), que defende a inserção de 
algumas ações no processo de aprendizagem dos alunos, que envolve: a) ajustamento 
da proposta feita ao grupo ou a alunos, individualmente; b) introdução a novas tare-
fas, textos, assuntos, perguntas; c) ajuste de tempos e espaços ao trabalho proposto; 
d) mudança das situações propostas; e) diversificação de situações de aprendizagem 
diante dos interesses observados etc.

Tendo como suporte esses passos, em aula-campo a professora percebeu que 
para efetivar a proposta seria necessário um estudo das melhores estratégias de traba-
lho. Esta constatação fez surgir o primeiro obstáculo: ela não tinha acesso às referên-
cias bibliográficas da área. Buscou indicações de leitura a colegas, entendendo que o 
ponto de partida deveria ser uma conversa com os alunos, em classe, sobre os espaços 
de aprendizagem. Ela pretendia abordar a percepção daqueles locais com base na 
perspectiva geral e enfatizar o papel de seus alunos como sujeitos desta história. 
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O compromisso da professora passou a ser o de mobilizar a busca dos alunos 
por novos conhecimentos, ajustando experiências educativas às necessidades e inte-
resses percebidos ao longo do processo, promovendo reflexão em torno das ideias em 
construção, de modo a favorecer a autonomia dos alunos em suas buscas. Uma ação 
que segundo Charlot (2000, p. 68) conduz o aluno a se apropriar do conhecimento:

Aprender é uma atividade de apropriação de um saber que não se possui, mas cuja ex-
istência é depositada em objetos locais, pessoas. Essas que já trilharam o caminho que eu 
devo seguir podem ajudar-me a aprender, [...] executar uma função de acompanhamento, 
de mediação. 

Uma conversa em classe sobre a história da educação integral no Brasil foi par-
te da primeira etapa. A professora sugeriu que a turma relatasse aprendizagens do dia 
anterior, como foram processadas e em que espaço ocorreram. Após, leu trechos sobre 
a concepção de educação integral e seus principais defensores para, em seguida, pro-
por aos alunos a escrita das informações que aprenderam fora da escola no caderno, 
ação que poderia ajudá-los na compreensão dos assuntos trabalhados em sala de aula. 

Em classe, todos compartilharam as informações coletadas. A professora pediu 
que os alunos trouxessem para a aula seguinte fotografias de locais da cidade que con-
sideravam ser possível aprender, sendo atendida nesta solicitação. De posse dos instru-
mentos, os discentes explicavam os locais apresentados, relacionando-os com o conteúdo 
trabalhado em sala. A cada aula, os alunos estudavam conteúdo específico, relacionando-
-o com o melhor local da cidade que poderia ser utilizado para aplicação daquela apren-
dizagem. Na prática, realizavam visitas aos locais escolhidos, desenvolvendo vários tipos 
de representação do conteúdo vivenciado por desenhos, esquemas, caricaturas, etc.

Ao fim do trabalho realizado, os alunos perceberam que qualquer local é uma 
escola e que o espaço escolar é mais do que um lugar delimitado por muros. Compre-
enderam que o aprendizado não ocorre só nos bancos escolares, mas no cotidiano, em 
qualquer lugar em que seja possível compartilhar ideias e saberes. 

Considerações finais

Práticas de aulas alternativas em locais públicos têm por finalidade a evolução 
do aluno em termos de uma postura reflexiva sobre o que aprende, as estratégias de 
que se utiliza para aprender e sua interação com os outros. Estas práticas não se redu-
zem a processos de autocontrole de condutas, em momentos determinados pelos pro-
fessores ou escolas, elas se desenvolvem mediadas por posturas igualmente reflexivas 
dos educadores. A proposta de trabalho desenvolvido pela professora explorou o es-
paço que a região da Cidade de Goiás oferece, lançando mão da natureza, do andar na 
cidade e do deslumbramento do encontro com o novo, fazendo surgir novos olhares e 
novos saberes. O relato de experiência vivenciada na aula-caminhada carrega em sua 
dinâmica as tensões candentes vividas na reorganização de espaços, tempos e saberes. 
Estes processos reflexivos consistem em oportunizar ao estudante a reflexão sobre 
experiências educativas e sua expressão de conhecimento, em termos de estratégias de 
aprendizagem e novas descobertas - conhecimentos, valores, sentimentos. 
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Por isso, é preciso convergir o diálogo numa rede de coletivo de ação, a fim de 
reeducar a gestão política dos sistemas escolares e seus quadros, criando, inclusive, 
um sistema de comunicação com estudantes, com profissionais da área de educação, 
gestores de áreas afins e outros parceiros para troca de informações e acompanhamen-
to, dentre outras demandas. 

Os espaços educativos que a cidade oferece são áreas capazes de ampliar o po-
tencial que a educação tem na vida dos alunos. A cidade educadora pode transformar 
mentalidades sobre a noção de patrimônio à medida que ajuda a aprofundar esta rela-
ção, promovendo integração e socialização entre alunos e professores, favorecendo a 
manutenção das tradições e da cultura popular.
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