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APRESENTAÇÃO
No início do ano de 2014, a Secretaria de Município da Educação, através Núcleo do
Ensino Fundamental – Anos Finais, da Rede Municipal de Ensino, lançou aos professores
(as) dos Anos Finais do Ensino Fundamental a proposta de construir um registro escrito
acerca de sua experiência docente, com objetivo de ampliar e socializar práticas que em
muitos momentos tornam-se adormecidas em cada sala de aula.
“Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos Anos Finais do
Ensino Fundamental” marca o resultado desta provocação. Um livro que congrega o aceite
desses professores(as)-autores(as) em escrever sobre sua experiência enquanto docente
e que apresenta as reflexões teórico-metodológicas nos artigos e relatos de experiências
apresentados a seguir, entrelaçando escritos de docentes da educação básica municipal
com escritas de docentes da educação superior, que estiveram presentes contribuindo
em momentos da formação continuada com professores na cidade do Rio Grande.
Encontramos, nestes textos, histórias de professores(as), marcadas por sonhos,
ideais, desafios, tentativas, potencialidades, práticas inovadoras, práticas de sucesso
que enriquecem o universo educacional e que, a partir de agora, tomam a dimensão
social, deixando de estar por entre os muros da escola, mas que generosamente são
compartilhadas com todos(as) que buscam aprender e refletir sobre os saberes, as
práticas, os desafios e potencialidades de ser professor(a).
Portanto, escrever a apresentação deste livro é motivo de orgulho e satisfação,
pois este é o resultado de um trabalho feito a muitas mãos, um livro que valoriza a
autoria dos professores da educação básica, entendo este profissional como intelectual
crítico e reflexivo.
Esta publicação está marcada de convites. Nos ComVida, primeiramente, a viajar
por outras salas de aula e dialogar como professores(as) acerca da sua atuação em
sala de aula por meio da escrita, ao mesmo tempo em que ComVida para que outros
professor(as), gestores(as) e demais educadores possam também se aventurar pelo
registro escrito, multiplicando as possibilidades de (re)invenção e a potencialidade
intelectual e criativa de sua prática.
Parabéns aos autores que, com generosidade e ousadia, compartilham sua
vivência com cada leitor, fazendo com que suas reflexões tornem-se acessíveis a tantos
outros interlocutores interessados em discutir e conhecer a educação pública. Obrigada
por compartilhar conosco seu saber-fazer, suas reflexões, sua prática, sua sala de aula,
trazendo as possibilidades de reflexão da prática docente. Parabéns ao Núcleo do Ensino
Fundamental-Anos Finais, da Secretaria de Município da Educação (SMEd), pois, de
forma extremamente comprometida, costurou os caminhos para que essa publicação
estivesse organizada e fosse publicada.

Estamos convencidos de que o movimento de valorização dos profissionais da
Educação Básica perpassa pelo reconhecimento dos seus saberes e da sua potencialidade
enquanto pensadores da educação, essa publicação traduz essa preocupação e
responsabilidade que sempre tangenciou nosso trabalho. Desejamos a todos(as) uma
leitura convidativa e inspiradora, pois o livro contribui de forma significativa ao campo
das práticas docentes.
Juliane de Oliveira Alves
André Lemes da Silva

COMPARTILHANDO IDEIAS, CONSTRUINDO CAMINHOS

N

o decorrer do ano de 2013, as Assessorias Pedagógicas dos Anos Finais,
da Secretaria de Município da Educação, fizeram um levantamento
sobre algumas temáticas que partiram dos professores para serem discutidas e
estudadas no processo formativo do próximo ano.

De posse destes dados, foi organizada a formação continuada do ano de
2014, num total de sete encontros, distribuídos no decorrer do ano, onde se
teve a possibilidade de abordar os seguintes temas: Informática na Educação - as
possibilidades do uso do computador na prática pedagógica; Repensando o ensino de
Matemática a partir de oficinas; Do mini-atletismo ao atletismo na escola; Produção
Textual – análise de gêneros; Língua Estrangeira: domínio de todas as habilidades
linguísticas; Divulgação e uso do livro “Os 15 anos de Mariana” e atividades de
Ciências; Geografia e tecnologias; Arte sequencial: materiais didáticos para o ensino
de História e Arte; Roda de conversa com os professores do Ensino Religioso; Avaliação
- ferramenta da educação; Interdisciplinaridade; Vencendo desafios e projetando o
futuro- abrindo caminhos para a inclusão; Oficina “estratégias pedagógicas para a
inclusão da dança na escola”; Confecção de modelos anatômicos a partir do uso de
papel reciclado; Geoprocessamento na escola; Danças circulares - leveza, unidade e
alegria na educação; História do mundo - civilização muçulmana e, por último, a
ampla discussão que culminou no tema Construindo o Plano de Estudos – Anos Finais.
Em todos os encontros realizados foram priorizadas as apresentações
de Relatos de Experiência de Professores da Rede Municipal, com o intuito de
compartilhar as experiências vivenciadas no espaço escolar, pois se acredita na
importância da socialização dos trabalhos como ferramenta para combater a cultura
do isolamento. Com este mesmo intuito, foi propiciada, ainda, a oportunidade aos
professores de redigirem textos, onde relatassem atividades pedagógicas realizadas
nas escolas.

Estes textos deram origem a esta publicação, que tem por objetivo final dar
visibilidade ao saber-fazer, as reflexões e as práticas pedagógicas dos professores dos
Anos Finais, do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, da cidade de Rio
Grande/RS.

Equipe de Organização
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COMO INSTAURAR O ENSINO DE ARTES
A PARTIR DO ENCONTRO COM OUTRAS
PROPOSTAS?
Donald Hugh de Barros Kerr Junior (Goy)1

C

omo pensar em ensino de arte e contemporaneidade, sem
perceber as transformações que a própria arte sofre e,
ao mesmo tempo, provoca em seus espectadores? Antes

dos sistemas eletrônicos, o suporte em arte tinha uma materialidade,
era composto por pigmentos, tela, mármore, argila, enfim, um grande
número de matérias, ao qual se dava plasticidade ao pensamento
artístico. A arte que encontramos, na rede, por exemplo, é uma arte sem
suporte e sem matéria, possuindo infinitas possibilidades, sem limites.
Em nosso deslocamento diário, entre nossa casa e o trabalho, ou quando

saímos por lazer, percebemos a presença da imagem visual em todos os lugares,
dentro de metrôs, de ônibus, na fachada de lojas, o apelo ao mundo do consumo
faz-se com o auxílio das imagens visuais. Em nossos dias, tem ocupado cada
vez mais nosso cotidiano. Hoje, muito criamos e recriamos a partir de imagens
que já fazem parte do repertório imagético de uma determinada cultura, assim,
dando novas significações às imagens já conhecidas, ocupando grande espaço
nos centros comerciais, na televisão, nos meios de comunicação eletrônicos,
em outdoors, ou seja, para qualquer lado que se olhe, as imagens estão por lá
estabelecendo um diálogo, uma provocação, um convite a pensar-se e a pensar
o mundo que vive.
No entanto, não podemos pensar que a fruição destas imagens é
descomprometida ou que não são análise de investigações no campo da arte.
O campo da semiótica estuda a relação entre a imagem e sua leitura, sua
decodificação e várias linhas de pesquisa em programas de Pós-Graduação
em Arte e Educação tem desenvolvido pesquisas nesta área.
1 Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio- grandense – campus
Pelotas. Doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da UNISINOS.

Como essas imagens, cada vez mais, chegam em grande velocidade , muitas vezes, somos
capturados por elas e deixamo-nos levar, ou seja, pensamos pouco sobre a memória imagética que
teremos e que transformações podemos realizar, sobre as imagens, mas fundamentalmente, sobre
nossas próprias vidas. Segundo Lúcia Pimentel,

“Devido à velocidade com que vemos as imagens, nem sempre podemos pensar sobre elas
e selecionar as que devem fazer parte do nosso repertório imagético, isto é, da preferência
visual que gostaríamos de deixar registrada em nossa memória.” (PIMENTEL, 2002, p. 113)

Dentro deste contexto, é da competência do ensino da arte estudar as imagens do cotidiano,
quer analógicas ou digitais, para que após passemos a produção de outras imagens com criticidade
e inovação, levando a outras significações, tanto para quem as produziu, quanto para quem entrar
em contato com elas.

Conhecer e produzir uma imagem dá-se das mais variadas formas, desde as tradicionais até
as que usam as tecnologias contemporâneas, como as que utilizam o suporte da rede.

Cada vez que avançamos tecnologicamente, mais possibilidades de apropriação e

ressignificação disponibilizamos. No entanto, corremos um risco, quando aumentamos o uso
de recursos tecnológicos, muitas vezes este uso vem sem o conhecimento artístico. Portanto, a
aprendizagem dos conhecimentos em arte, deve acompanhar seu desenvolvimento todo o tempo,
tanto nos meios tradicionais, quanto nos recursos tecnológicos contemporâneos.

A expressão artística é quem baliza as escolhas dos recursos tecnológicos mais adequados.
O ideal é que nossos alunos tivessem experiências significativas com atividades e materiais
diversos: scanner, computador, vídeo, câmera fotográfica analógica e digital, telefones, iPad, para
que produzam pensamentos em arte da forma mais abrangente possível.

Diante destes argumentos, como garantir o acesso às tecnologias contemporâneas aos
nossos alunos e professores? Como pensá-las como área de conhecimento no campo da arte? Como
ensiná-las e aprender com elas? Diante de um mundo centrado na informação, o que estabelece
relações de poder, ter acesso a esses meios seria um dos primeiros passos para que se possa pensar
no ensino de arte, contemporaneamente, uma vez que para Deleuze:

“Uma informação é um conjunto de palavras de ordem. São sempre ideias conforme as
significações dominantes ou a palavra de ordem estabelecidas, são sempre ideias que
verificam algo, mesmo se esse algo esta por vir, mesmo se é porvir da revolução.” (1998, p. 53)

Quando alguém é informado sobre algo, dizem-lhe o que julgam que deve acreditar, isso é
comunicação, o que equivale a dizer que a informação é o sistema de controle. Assim, a informação
é “o sistema controlado das palavras de ordem que têm curso numa sociedade” (DELEUZE, 1999,
p.7). Será que a arte e os professores de arte devem submeterem-se e ser mais um veículo de
controle? A sociedade não estaria precisando mais de rupturas e menos aprisionamentos? Mais de
sensações do que de informações?
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A função da arte é desfazer o mundo da figuração ou da doxa, de despovoar esse mundo, de
apagar o que está previamente sobre a tela, de fender as imagens, para em seu lugar colocar um
Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental

deserto (vazio). “Na estética pictural deleuziana, o sentido é o de mostrar e alegorizar o momento da
metamorfose, de mostrar a arte se fazendo em seu combate com os dados figurativos.” (RANCIÈRE,
2000, p.510)

Que tipos de representações, que atuam como forma numérica, pede-nos a arte por
meios digitais?

Muitas vezes, somos nós, professores, que por movimento de resistência às novas tecnologias,
impedimos o acesso do outro, criando um abismo cada vez maior, entre nosso modo de pensar e
viver com as tecnologias, em relação aos alunos. Seria de suma importância que os professores de
arte estivessem sempre mudando sua postura em relação aos processos educacionais, professores
que perguntam o tempo todo, que duvidam de seus conhecimentos e buscam uma transformação
significativa em sua docência.
De uma maneira muito imprecisa, podemos apontar que o computador nas práticas
artísticas, desenvolve-se por volta dos anos de 1950. Segundo Coelho,

“Não é possível precisar o momento exato da entrada do computador nas práticas artísticas,
mas se sabe que o ano de 1950, quando se desenvolve o ENIAC, o primeiro computador
de porte eletrônico, serve como um ano limite, aponta um início, mesmo que de maneira
imprecisa. Esta informação indica que, a partir deste ano, já estavam disponíveis os recursos
informáticos de produção, manipulação e exibição de imagens.” (2009, p. 39)

Quando pensamos na aproximação do ensino de arte às tecnologias, e em seus estudos,
muitas vezes, não percebemos o tempo que já levou-se para desenvolver estas tecnologias e como
elas fazem parte de nosso dia a dia.
Vivemos um mundo instantâneo. Esta é uma relação com o conhecimento que segundo Jorge

Larrosa, não é uma experiência. Pensar em formação como experiência supõe “cancelar essa fronteira
entre o que sabemos e o que somos, entre o que passa (e que podemos conhecer) e o que nos passa (como
algo que devemos atribuir um sentido em relação a nós mesmos.” (LARROSA, 1996, p.19)

Pensar em formação como formação de sentido, como um texto, uma imagem, um som, uma
imagem digitalizada, algo que nos envolve, que nos faz pensar, que modifica nossa percepção e
nosso afeto. Há uma necessidade de ser capaz de escutar, de estar atento. Um professor, que busca
uma aproximação com as imagens eletrônicas, que não tem essa capacidade de escuta, de atenção,
poderá ter cancelado seu potencial de formação e transformação.
Referências Bibliográficas
COELHO, Alberto D’Ávila. Instalações interativas por computador: exercícios de
contemplação interfaceada de sensações. Tese; Porto Alegre: UFRGS, 2009.
DELEUZE, Gilles. Conversações. Rio de Janeiro: Ed 34, 1998.

_____________ . O ato de criação: Folha de São Paulo, 1999.
Como instaurar o ensino de Artes a partir do encontro com outras propostas?
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ALGUNS PRINCÍPIOS DIDÁTICOPEDAGÓGICOS NORTEADORES DO ENSINAR
E APRENDER EM UMA SOCIEDADE DA
INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
Miguel Alfredo Orth1
Cintia Radtke Mota2
Daiani Silva3

Introdução

O

mundo está fortemente marcado pela inserção
das tecnologias digitais da informação e
da comunicação, seja na sua cotidianidade

social, política, econômica, cultural e educacional. O acesso
à informação está cada vez mais facilitado, pluralizado e
compartilhado em redes. A escola não ocupa mais o único
lugar de destaque na constituição e na socialização do saber,
como o fazia historicamente. Os professores não mais são
os únicos detentores do saber. Há uma nova cultura escolar
sendo redesenhada, redefinida, quanto ao modo de ser, de
ensinar e de aprender nesta nossa sociedade da informação e
da comunicação (VEEN; WRAKKING, 2009).
Temos consciência, como Sibilia (2012), de que neste novo contexto
a escola e o professor, muitas vezes, estejam descaracterizados de seus
papéis nesse novo contexto. Motivo pelo qual desejamos reforçar a ideia do
quanto os seus papéis necessitam ser igualmente reformulados, atualizados e
conectados com as novas formas de ser, de ensinar e de aprender na sociedade
atual. Alarcão (2011) contribui com essa reflexão na medida em que centra
na escola, a necessidade de se ensinar aos alunos saberes para que esses
saibam lidar com a avalanche de informações que o mundo das tecnologias
da informação e da comunicação (TIC´s) colocam à disposição dos mesmos.

1 Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação – UFPEL. Coordenador do Grupo de Pesquisa
Formação e Prática de Professores e as Tecnologias da Informação e Comunicação. Doutor em Educação.
2. Bolsista de Iniciação Científica.
3. Bolsista de Iniciação Científica.

Segundo a autora, “as escolas são lugares onde as novas competências devem ser adquiridas ou
reconhecidas e desenvolvidas” (ALARCÃO, 2011). É preciso ensinar a pensar criticamente, a refletir
acerca da informação e selecionar as que farão sentido ao longo da vida.

Inserida nesta perspectiva de Alarcão (2011), Veen & Wrakking (2009) ressaltam que
ensinar tornou-se algo mais desafiador hoje, porém não impossível, ao exigir esses novos papéis,
conteúdos e métodos de ensino e de aprendizagem. Mas para que isso efetive-se, a escola e o
professor precisam possibilitar a formação de um cidadão capaz de lidar com essa complexidade.
Veen & Wrakking (2009) reforçam essa tese na medida em que para eles entendem que na escola
do futuro:
“[...] Adquirir conteúdo deixará de ser a meta principal da educação, que dará maior
ênfase ao que é significativo e relevante. Como consequência, as escolas não mais serão
instituições que treinam as crianças para a certeza; em vez disso, as escolas facilitarão a
aprendizagem para uma geração que sabe viver e trabalhar em organizações e instituições
nas quais o conhecimento é intenso e onde tal geração terá de depender da flexibilidade e
da adaptabilidade para lidar com condições e situações que estão em constante mudança
[...].” (Veen & Wrakking 2009, p. 14)

Portanto, a escola e seus professores possuem um papel importante dentro do contexto
social desenvolvido pelas TIC. Contudo, não com a mesma estratégia de ensino desenvolvida na
escola tradicional, mas por meio de estratégias de ensino e de aprendizagem ativos, interativos,
participativos, construtivos, mediados pelos diferentes saberes e recursos, para educar um cidadão
autônomo, consciente e livre.

Segundo Veen & Wrakking (2009), “os alunos de hoje demandam novas abordagens e métodos
de ensino para que se consiga manter a atenção e a motivação na escola”. Os sujeitos aprendentes
mudaram e estão inseridos em uma nova geração, denominada pelos autores, de Homo zapiens,
geração esta que está atrelada a todo desenvolvimento tecnológico das últimas décadas e que
mudaram, a partir de então, a sua forma de ser, de estar e de comunicar-se no e com o mundo.

Este artigo tem por objetivo problematizar o fazer didático pedagógico do professor e da
escola inserida na sociedade da informação e da comunicação, apresentando alguns princípios
didático-pedagógicos, que, no nosso entendimento, podem e devem orientar o professor em seu
fazer didático, pedagógico e educacional em uma sociedade da informação e da comunicação.

Metodologicamente, privilegiamos a revisão de literatura na área, bem como trabalhamos
com algumas observações de campo. A revisão da literatura, segundo Mercadante (2011, p.77), é
“uma coletânea crítica das literaturas especializadas mais importantes publicadas a respeito de um
tópico específico; uma avaliação crítica da literatura” e, neste sentido, tem como um dos objetivos
“abrir um espaço para evidenciar que seu campo de conhecimento já está estabelecido, mas pode e
deve receber novas pesquisas” (idem, p.78). No nosso caso, privilegiamos os princípios didáticopedagógicos ativos para se educar em uma sociedade da informação e da comunicação.
Já a observação de campo, seguindo as prerrogativas de Gil (2010, p.129), pressupõe uma
interação entre o pesquisado ou o campo de pesquisa e o pesquisador. Geralmente é baseada
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em contatos diretos dos pesquisadores com o que está sendo estudado, trata-se de um processo
longo, descritivo e amplo e que pode envolver aspectos históricos, políticos, econômicos, religiosos
e ambientais. No nosso caso específico, buscamos ilustrar cada um dos princípios didáticopedagógicos com uma experiência vivida por um dos pesquisadores.
Assim, organizamos didaticamente o presente artigo com uma introdução, que busca situar
o leitor e o professor no contexto maior que é da sociedade da informação e da comunicação, bem
como apresentamos o objetivo do presente trabalho e a metodologia empregada. Na sequência
discutimos um conjunto de princípios didático-pedagógicos que consideramos importante
salientar quando se quer educar em uma sociedade da informação e da comunicação. Entre esses
princípios, gostaríamos de destacar: o princípio da interação; da construção; da desequilibração; da
adaptação; do diálogo; da autonomia e o da mediação. E, por fim, fazemos algumas considerações.
Princípio da Construção

Para os estruturalistas, a estrutura é própria de todos os fenômenos, coisas, objetos e
sistemas que existem na realidade e constitui uma unidade de conexões estáveis entre seus
elementos e das leis que as regem (TRIVIÑOS, 1994).
E Piaget, como bom estruturalista, entende que o sujeito (a criança, o adolescente), não
nasce como uma tábua rasa, como o entendia Löcke e outros teóricos. Ele entendia, sim, que o
sujeito nasce com um conjunto de saberes, muitos dos quais herda dos pais e outros saberes ele
vai construindo ao longo de sua vida.

“[...] Piaget se preocupou em saber como o ser humano constrói o conhecimento científico
e esta é a questão dele. Como é que o ser humano constrói conhecimento científico? Então
é bastante restrita e limitada, é pontual, é com o conhecimento científico que ele está
preocupado. Então como funciona o pensamento do homem na construção do conhecimento
científico, na produção do conhecimento científico. Mas só que esse conhecimento científico
não vai mais ter a feição atomista de sua época. Ele o abre para a física da relatividade,
esse conhecimento científico não é mais a matemática, a geometria Euclidiana, ele se abre
para discutir novos espaços que o espaço Euclidiano não dá conta. [...]” (ORTH, 2003, p 135)

Assim, o princípio da construção do conhecimento é um princípio fortemente ligado à teoria
da epistemologia genética do suíço Jean Piaget (1896-1980). O termo construção aparece como
categoria importante para entender-se o pensamento de Piaget, pois seu interesse era estudar
o encadeamento e/ou compreender como processava-se a construção do conhecimento do ser
humano. E, para isso, elaborou uma teoria para o estudo e o desenvolvimento cognitivo do ser
humano (KESSELRING, 1993).

Com base nesse princípio da construção, ele entende que a construção do conhecimento
científico ocorre em quatro fases distintas e interligadas, uma vez que, para ele, as fases subsequentes
exigem que o sujeito tenha passado pela fase anterior - como parte de seu conhecimento prévio.
Becker (2012) reforça esta ideia e traduz que “a aprendizagem é, por excelência, construção de
estruturas cognitivas realizadas no plano de desenvolvimento”.

A obra empírica de Piaget está dividida em quatro níveis do conhecimento intelectual, que
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vão do nascimento à idade dos 16 anos (KESSELRING, 1993). O primeiro estágio é denominado
de sensório-motor, que abrange do nascimento até um ano e meio a dois anos. É onde há o
desenvolvimento de certos reflexos, do sugar o leite materno, também manipular e agarrar alguns
objetos, olhar, ouvir, entre outros; o segundo estágio é o pré-operacional, que passa a desenvolverse, mais ou menos entre um ano e meio a sete anos. Neste estágio ocorre o despertar de si e junto a
ele a visão egocêntrica em relação ao mundo. A criança passa por experiências que são assimiladas
por seu eu e, desse modo, ela interpreta o mundo, relacionando-se e adaptando-se a ele; o terceiro
estágio, chamado de operações concretas, passa a desenvolver-se, mais ou menos, a partir dos
sete anos. Nesse estágio, o pensamento egocêntrico da criança deixa de existir para dar lugar a
certa racionalidade relativizada, na qual a criança precisa trabalhar com objetos concretos para
iniciar o processo de pensamento abstrato, a exemplo disso, na educação escolarizada, no ensino
de matemática, há o estímulo do material dourado, ou tampinhas, ou palitos, entre outros, para
entender a numeração decimal. E, por fim, o quarto estágio, das operações formais que ocorre, mais
ou menos, a partir dos onze anos, onde se apresenta o aprimoramento do pensamento abstrato.
Princípio da Interação

Ao estudar o processo de construção do conhecimento, Jean Piaget também descobriu
que essa construção efetiva-se na relação recíproca que se estabelece entre inteligência e
desenvolvimento humano, ou seja, o conhecimento humano não se encontra nem no sujeito, nem
no objeto, mas constrói-se por meio da interrelação entre sujeito/sujeito e sujeito/objeto, motivo
pelo qual esse é outro conceito e ou princípio chave para se entender a teoria piagetiana.

“Piaget na epistemologia genética trabalhou profundamente o conhecimento desde a
biologia. E desde o nascimento da inteligência da criança ele enfatiza a dimensão social
porque a teoria dele é interacionista, tudo está baseado na interação, ele não privilegia
nem o sujeito, nem o mundo objetivo, ele diz que o importante é a interação de um sujeito
cognoscente com o mundo a ser conhecido, então é uma epistemologia interacionista
e sendo interacionista tem que privilegiar o social porque o ambiente não é só o mundo
natural [...].” (PRIMEIRO apud ORTH, 2003, p. 136)

A partir do princípio da interação parece-nos interessante reforçar o papel do professor
frente a este conhecimento a ser construído e do quanto a sua ação pedagógica deverá proporcionar
momentos de trocas, de interações, valorizando os conhecimentos prévios de seus alunos e que,
muitas vezes, oferecem saberes que permitem a esses a descoberta de novos conhecimentos. Aqui
a centralidade da aprendizagem não está no aluno e nem no professor, mas está na interação, o que
não descaracteriza e nem minimiza a ação do professor, mas a redimensiona.

Para Becker (2012), o professor que adere à teoria de aprendizagem piagetiana precisa
inserir-se em uma pedagogia relacional, uma pedagogia que valoriza a interação para que o
aprendiz possa construir seu conhecimento, ou seja, necessita desencadear o processo de ensino e
de aprendizagem, ciente de que o aluno não é uma tábula rasa, mas um sujeito portador de saberes
a serem explorados para construir-se novos conhecimentos. Esse professor precisa acreditar que,
todo saber que o aluno já construiu ao longo da vida, pode e deve ser utilizado como base e ou
trampolim para continuar construindo outros, em um patamar e ou nível superior, abrindo outras
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portas para novos saberes e conhecimentos.

Do princípio da equilibração a desequilibração ao princípio da adaptação assimilação e acomodação
Outro princípio pedagógico importante para quem quer dedicar-se a ação educativa
de crianças, adolescentes e jovens é entender e aplicar o princípio da equilibração e/ou da
desequilibração e reequilibração no fazer didático pedagógico escolar. O próprio Piaget reconhece
que a desequilibração faz-se necessária para que o aprendiz assimile um novo conhecimento e por
meio da acomodação busque um novo equilíbrio. Esse processo, segundo ele, em suas diversas
formas constitui-se em um dos fatores fundantes do desenvolvimento cognitivo do ser humano.
Segundo Piaget (1976), a assimilação e a acomodação são dois processos complementares
que se apoiam no princípio da desequilibração para gerar o princípio da adaptação. De maneira
ampla, a assimilação descreve a capacidade dos organismos de enfrentarem novas situações e novos
problemas, a partir de seu conjunto atual de mecanismos (KESSELRING, 1993). A acomodação,
por sua vez, envolve o processo de mudança do sujeito - aluno, com base nas assimilações que ele
efetuou, ou seja, com base no que assimilou, o sujeito é capaz de reestruturar todo seu saber em
outro patamar, tornando-os capazes de enfrentar novas situações ou situações que, inicialmente,
apresentavam-se muito difíceis. Na realidade, no entanto, os dois processos são mais complexos e
interrelacionados do que se pensaria, a partir desta descrição, e constituem os aspectos centrais
do processo de desequilibração e reequilibração, os quais podem ser sucessivos ou não.

A equilibração ocorre quando esses novos conhecimentos se organizaram dentro das
estruturas mentais do sujeito, transformando-as. Nesse contexto, o professor que desequilibra seus
alunos, propõe, motiva e indaga seus aprendizes a dominar determinados saberes que os poderão
levar a dominar novas estruturas mentais e de aprendizagem. Assim, a geração do desequilíbrio tem
por objetivo que o aprendiz assimile e acomode novos saberes, reequilibrando suas ações mentais.
Portanto, esse processo de desequilibração, por um lado, precisa respeitar os estágios de
desenvolvimento cognitivo da criança e, por outro lado, precisa desafiar o aprendiz a sair de sua
zona de conforto intelectual, sobretudo, exige do educador a pré-disposição e/ou um “contrato” de
confiança para auxiliar o aprendiz a reencontrar constantemente um novo equilíbrio. O aprendiz,
por sua vez, ao defrontar-se com algo novo, modifica sua zona de conforto intelectual, o que produz
um processo de desequilibração.

No processo de desequilibração é importante que o professor faça perguntas inteligentes e
desafiadoras para os alunos em seu nível de compreensão, pois essas irão conduzir o aprendiz a
um novo processo de desequilibração. Mas essas perguntas problematizadoras e/ou provocadoras
irão levar o aprendiz a dominar novos saberes, portanto, a aprender. Dessa forma, o professor
precisa apresentar questões problematizadoras para que o aprendiz saia de seus subterfúgios
e aceite deixar-se desequilibrar e assim aprenda (ORTH, 2007). Ou seja, tão importante quanto
o professor auxiliar a promover a desequilibração no aluno, é essencial que o mesmo auxilie o
mesmo a encontrar um novo equilíbrio.
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Princípio do Diálogo Problematizador
Outro princípio norteador da educação em uma sociedade da informação e da comunicação
é o princípio do Diálogo Problematizador. Não estamos falando de diálogo na lógica da sociedade
globalizada e/ou da informação e da comunicação, em que todos dizem o que pensam e ninguém
escuta ninguém, mas na lógica freireana. Para Freire (1987), dialogar é ousar ouvir o outro falar e
ousar pronunciar a própria palavra. “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no
trabalho, na ação-reflexão” (Idem, p. 78). Freire (2014) reforça a ideia de que se faz sempre mais
necessário asseverar que, a “primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido
está em ser capaz de agir e refletir”. E esse agir e refletir devem ser incentivados, estimulados desde
a escolarização básica para que ao longo de sua vida o sujeito se conceba atuante “do” e “no” mundo.
Para Becker (2012), o professor inserido dentro de uma perspectiva relacional não pode
deixar de utilizar e promover o diálogo junto aos seus aprendizes. Assim, deve mostrar a seus
alunos que o mundo constitui-se por meio de uma relação dialética, na qual todos podem e
precisam ouvir e falar, interagir e agir, bem como constituir-se “no” e “com” o mundo.

Na Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) esclarece e reforça sua tese de que todo ato de
ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Segundo ele, é preciso que “o sujeito se abra para o
mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação
e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na História” (FREIRE, 1996, p. 136).

A partir desta perspectiva freireana o professor não deve sentir-se como aquele que “sabe tudo”
e sim deve possuir a consciência do inacabamento (FREIRE, 1996) frente ao saber, ou seja, que os
saberes estão sempre sendo revistos, atualizados, sendo aprendidos. Dentro desta lógica, o professor
incentiva a fala dos alunos e valoriza o que escuta deles, propõe tarefas e desafios no coletivo, no
qual as estratégias usadas não devem fazer parte apenas da sua visão. O diálogo problematizador
também exige que os sujeitos envolvidos aprendam desde sempre a se utilizar da comunicação entre
as pessoas para aprimorar relações e aprendizagens, trabalhando dentro da criticidade, da razão e
dos sentimentos, num conjunto complexo de fatores que compõem a ação humana.
Princípio da Mediação

Um outro princípio para pensar-se a educação com o envolvimento das tecnologias da
educação e da comunicação é a mediação que está aportada em pressupostos teóricos de Vygotsky
(1896 - 1934), sendo esta um aspecto fundante de sua teoria educacional e psicológica.

Os estudos de Vygotsky estão alicerçados dentro de uma perspectiva histórico-cultural,
do ensino desenvolvimental (VYGOTSKY, 2000). Para ele, o que interessa é o desenvolvimento
das funções psicológicas superiores e dentro dessa questão o desenvolvimento dos conceitos
científicos e espontâneos da criança e do adolescente.
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Para Vygotsky (2000), o sujeito só constrói-se “com” e “no” mundo, a partir da mediação
constante entre o sujeito e o mundo socialmente constituído. Essa mediação poderá ser mediada
por diversos instrumentos que potencializem o aluno para a zona de desenvolvimento proximal.
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Esses instrumentos mediadores podem ser instrumentos de duas ordens: instrumento físico (um
elemento, outra pessoa) e instrumento psicológico (signos). Assim, o instrumento age sobre o
ambiente, mas ao mesmo tempo age sobre o ser humano, transformando-o.

O desenvolvimento dos conceitos científicos é uma tarefa que Vygotsky (2000) destina à
escolarização e, desse modo, reforçando a ação pedagógica do professor como aquele que deverá
promover e buscar instrumentos mediadores físicos e/ou psicológicos para que a aprendizagem
ocorra. Acerca disto, o próprio autor esclarece:

“O curso do desenvolvimento dos conceitos científicos nas ciências sociais transcorre sob as
condições do processo educacional, na qual constitui uma forma original de colaboração
sistemática entre o pedagogo e a criança, colaboração essa em cujo processo ocorre
o amadurecimento das funções psicológicas superiores da criança, com o auxílio e a
participação do adulto.” (VYGOTSKY, 2000, p. 244)

Para Vygotsky (2000), a aprendizagem do sujeito e ou do aprendiz - aluno é o processo
histórico-cultural que gera o desenvolvimento do aprendiz, no qual o professor exerce a função
de mediador no processo de aprendizagem do aluno. A partir dessa abordagem podemos inferir
que na sala de aula, por exemplo, o professor pode mediar o desenvolvimento das seguintes
funções psicológicas superiores como: auto-observação, planejamento, abstração, meta-cognição,
inferência, lógica, solução de problemas, entre outros.
Dentro da lógica vygotskyana da aprendizagem, há uma importância bastante significativa
dos conteúdos escolares, ou seja, do currículo, pois a partir desses elementos poderão ser
desenvolvidas as funções psicológicas superiores, cerne da sua proposta de desenvolvimento da
aprendizagem. O professor, sabedor desta proposta, não pode “despejar” simplesmente conteúdos
em seus alunos, devendo problematizar os conceitos que são apresentados e a partir da mediação,
utilizar instrumentos que permitam o avanço desta aprendizagem. Ainda, inserida nessa relação, o
aluno deve ser incentivado a descrever o que aprendeu e como aprendeu, desse modo o professor
verá quais funções psicológicas superiores está levando o aluno a desenvolver e utilizar para
resolver a questão. Além disso, ao permitir a fala do aluno quanto ao conteúdo e/ou conceito em
desenvolvimento, o aluno utiliza-se da linguagem falada que demonstra certa lógica de ação e
pensamento, fato este que será base para a expressão da linguagem escrita muito mais consciente
e através da qual o aluno deverá se utilizar ao longo de sua vida ( VYGOTSKY, 2000).
Considerações finais

Ao finalizar esta nossa colaboração com a rede municipal de ensino de Rio Grande,
gostaríamos de dizer que esses são alguns dos princípios didático-pedagógicos que podem e devem
nortear o fazer didático-pedagógico escolar de professores que querem educar em uma sociedade
da informação e da comunicação. Não há dúvida de que esse é um desafio diário e constante, o de
reinventar-se como professor, diariamente, para fazer frente aos novos desafios educacionais.

Temos consciência de que os princípios aqui discutidos não são novos nem oriundos da sociedade
da informação e da comunicação, porém nessa nova sociedade, esses princípios apresentam-se mais
eficazes para educar o cidadão do século XXI e, ao mesmo tempo, surgem com uma nova roupagem.
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Assim, essa reflexão acerca dos princípios que hora apresentamos desafia-nos a pensar os
processos de ensino e de aprendizagem, utilizando-se da nova cultura que as TIC´s propõemnos de modo coerente, crítico e dialético para qualificar a ação educativa escolar e os novos
processos de ensinar e aprender. Segundo Pozo (2002), estamos vivenciando um momento de
reestruturação dos processos de ensino e de aprendizagem, onde todos, em maior ou menor grau,
tornamo-nos alunos e professores. E nesse sentido parece claro a assertiva acerca da construção de
saberes/conhecimentos por meio de processos de desequilibração, troca, interação, assimilação,
acomodação, diálogo e mediação em nosso fazer didático pedagógico escolar.

Segundo a professora Léa Fagundes, baseada nas teorias piagetianas, os educandos
constroem o seu conhecimento na medida em que estes são desafiados e/ou desequilibrados em
seu conhecimento, a partir de questões/problemas de pesquisa abertos, de acordo com o nível de
escolarização dos mesmos. Por meio dessas questões de pesquisa, os estudantes são desafiados a
buscar e responder suas dúvidas e a questionar suas certezas em torno da temática de pesquisa
(BRASIL, 1998).
Assim, a construção do conhecimento depende da ação simultânea do sujeito e do objeto,
um sobre o outro. Motivo pelo qual, é possível afirmar que o conhecimento, na sociedade da
informação e da comunicação, se constrói na medida em que sujeito e objetos se formam. Ou seja:

“A ação do sujeito, portanto, constitui, correlativamente, o objeto e o próprio sujeito. Sujeito
e objeto não existem antes da ação do sujeito e não serão mais os mesmos após essa ação.
A consciência não existe antes da ação do sujeito. Por que a consciência é segundo Piaget,
construída pelo próprio sujeito na medida em que ele se apropria dos mecanismos íntimos
de suas ações, ou melhor dito das coordenações de suas ações.”(BECKER, 2012, p. 24)

E ao encerrar esse artigo, parece-nos apropriado igualmente destacar que esses princípios
pedagógicos estão atrelados à princípios filosóficos propostos pela UNESCO e balizados nos quatro
pilares da educação para o século XXI, que são identificados como: aprender a conhecer, apender
a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser (DELORS, 1999).
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3

O ENSINO DO ATLETISMO DENTRO DA
REALIDADE ESCOLAR

Cibele Alves do Santos1
Faculdade Anhanguera - Pelotas

M

inha relação com o atletismo vem de vários
anos, embora nunca tenha praticado a
modalidade na escola até o ensino médio,

pelo menos não de forma direta ou sabendo do que se tratava,
mas de forma lúdica através de brincadeiras, já participava
de corridas e saltos. Farei uma breve recapitulação de minha
trajetória escolar e profissional relacionada ao atletismo até
chegar na minha atuação na rede pública, em uma escola da
educação básica, como forma de ilustrar historicamente esta
relação e também fornecer informações para uma melhor
compreensão de minhas escolhas metodológicas, nas práticas
em sala de aula.
Em determinado momento, acompanhando uma equipe competitiva
de atletismo, me deparei com uma pista sintética com todos os setores. Os
atletas, ainda que fossem em nível escolar, eram extremamente motivados
e treinados, o ambiente era magnífico para uma estudante que nunca havia
visto nada parecido.

Ao voltar a minha escola, busquei saber mais sobre a modalidade e
me envolvi com a prática de tal forma que, mesmo estudando em outra escola,
busquei novamente aquela equipe da qual fiz parte por muitos anos (todo Ensino
Médio e até mesmo depois). Nesta escola, com a disciplina de Educação Física
organizada e estruturada pelo grupo de professores, o atletismo era o conteúdo
1 Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart, no município de
Arroio Grande. Mestre em Educação pela Universidade de Pelotas.

principal do primeiro ano, o que para mim foi ainda mais maravilhoso. Existia muita troca com meus
colegas, através da ponte que realizava entre as aulas e os treinos.

Não sei exatamente em que momento aconteceu, mas por toda minha vida sempre costumava
dizer que seria veterinária, até que, no vestibular, minha opção de curso foi por Educação Física e
gosto de pensar que isto aconteceu, em parte, por conta do esporte e principalmente, pelos ótimos
professores que tive oportunidade de conhecer em minha trajetória enquanto aluna. Isto definiu
minha escolha pela profissão e mudou minha vida.
Já na faculdade, tive contato com a disciplina de Atletismo I, no primeiro semestre, e fiz
monitoria do segundo ao último semestre, novamente, a proximidade com a modalidade foi muito
importante. O professor da disciplina também foi muito importante, serviu de modelo profissional,
o que me proporcionou aprender mais sobre o que tanto gostava.

Nos vários anos de monitoria, pude vivenciar diversas situações, participar de eventos em
escolas, arbitragens escolares( sem tanto rigor) e arbitragem considerando as regras oficiais, em
outros momentos. Com isto, o leque aumentou e tornei-me árbitra da Confederação Brasileira de
Atletismo através do curso da Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul, mas sem
nunca deixar minhas características de professora. Costumamos discutir em grupos e comentamos
que a arbitragem é pedagógica, com cuidado especial entre os alunos, que precisam de explicações
sobre regras e técnicas, com dicas e auxílio. Isso, no início, talvez não fosse compreendido, mas,
atualmente, vários professores já pedem que tenhamos este cuidado com os alunos, pela dificuldade
de algumas provas, considerando as regras de algumas delas e pelas restrições de treinamento das
escolas da região para algumas das provas, especialmente de campo.
No ano de 2014, fui nomeada em um município da região sul do Estado e tive a felicidade
de assumir em uma escola da rede pública municipal, na Educação Básica. Neste mesmo ano, fui
convidada a ministrar cursos e oficinas relacionados ao ensino do atletismo para professores das
redes municipais e estaduais de algumas cidades da região, inclusive em Rio Grande e, desta forma,
pude participar da formação continuada juntamente com os professores que vivenciam o dia a dia
da sala de aula. Sendo assim, neste ano, novos focos e finalmente a oportunidade de poder lecionar.
Minhas experiências até então, enquanto professora, foram em um projeto, durante a
graduação e em um projeto social esportivo em escolas. Na faculdade, também fui professora
temporária com a disciplina de Docência Orientada, além de professora no Ensino Superior, mas
nunca como professora titular em quaisquer das redes de ensino na Educação Básica.

Isto foi, em parte, estimulante e alarmante. O estímulo estava em poder ter maior propriedade
nas minhas aulas na faculdade, com mais exemplos práticos com crianças pequenas e não apenas
com adolescentes, os de competições, ou, até mesmo, minhas próprias experiências do meu tempo
de aluna/atleta, também pela oportunidade de colocar em prática atividades de iniciação para as
crianças, e começar, com um grupo novo, a desenvolver o esporte trabalhando do princípio com
estas crianças que em geral não conhecem a modalidade.
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A parte de mim que tinha receio estava relacionada ao que eu iria encontrar pela frente,
quais as condições de trabalho eu teria de fato? As dúvidas eram muitas, dentre elas posso destacar:
Quantos alunos serão? As turmas serão grandes ou pequenas? Será que eles terão interesse pelo
atletismo? Como será esta escola na qual irei trabalhar? Que materiais terei disponíveis para
desenvolver as minhas aulas? Será que terei autonomia ao chegar?
Por sorte, rapidamente todas as minhas perguntas foram respondidas. Trabalhando em duas
escolas, tinha realidades muito distintas. Enquanto uma escola era na zona rural a outra era na
cidade. Uma pequena e com poucos alunos e outra grande. A maior, da cidade, com muitos alunos,
possuía espaço, mas inadequado para Educação Física. Já a outra com muito espaço e uma quadra
poliesportiva, porém possuía pouca quantidade e variedade de materiais. O maior diferencial para
mim, enquanto professora, era a idade dos alunos. Enquanto na escola rural fiquei responsável
pelas Séries Finais do Ensino Fundamental, na cidade, fiquei com as turmas Anos Iniciais.

Certamente as realidades eram completamente diferentes e, dentre todas as variáveis
possíveis, me preocupei com a idade dos alunos. Para muitos isto pode parecer pouco, mas
honestamente, me preocupava bastante, já que minhas experiências com crianças pequenas foram
restritas aos estágios. Excluindo-se estes, toda minha prática envolveu crianças a partir dos 10 anos,
trabalhando com esportes e outras manifestações da cultura corporal. Trabalhei principalmente
com jovens acima de 14 anos, na iniciação esportiva baseada no ensino do esporte educacional, e
com os adultos, em disciplinas específicas com foco em ensinar para quem iria ensinar no futuro.
Então na escola, ou melhor, nas escolas, iniciei com uma ambientação à cidade, à administração
local e às próprias instituições. Cada lugar é único e certamente não foi diferente neste caso. Na
zona rural, o professor que já ministrava aulas de educação física nunca tinha aulas no mesmo dia
que eu, portanto nunca nos cruzamos, nem tivemos oportunidade de trocar idéias sobre as turmas
ou a escola, apenas sabia pelos demais professores o trabalho que ele vinha fazendo.

Já na cidade havia um professor que acompanhava as turmas há algum tempo, e tinha
adquirido experiência de trabalho com a faixa etária que trabalhávamos. E eu pude conviver com
ele na escola por algumas semanas, trocando idéias, adquirindo conhecimentos sobre a rotina
do lugar das crianças, assim como, sobre o currículo oculto, e isto foi um grande facilitador do
meu trabalho. A dupla docência, pelo período que foi possível, também foi muito importante neste
processo, até mesmo para uma melhor aproximação entre as crianças e eu, inclusive, a forma
gradual como a troca de professores ocorreu, por vezes, mal percebemos o quanto uma mudança
pode influenciar uma turma ou os alunos, especialmente, uma alteração desta magnitude, de um
professor para outro.

Quanto aos planejamentos, ambos permitiam que eu me aproximasse do atletismo,
novamente, e eu o fiz sem pensar duas vezes, por ser meu “porto seguro” dentro das modalidades
esportivas, como conteúdo dos Anos Finais, na escola rural. Ao mesmo tempo como forma de
trabalhar com o desenvolvimento motor, tradição e cultura, sendo o foco para os Anos iniciais, na
escola da cidade.
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A primeira etapa foi esta definição realizada com base no que vinha sendo desenvolvido em
cada escola, no planejamento do professor que foi titular das turmas até o momento e na autonomia
que recebi das coordenações para realizar minhas aulas da maneira que fosse mais adequada na
minha visão como profissional da Educação Física.
Na sequência, foi necessário representar minhas idéias num planejamento, não novo, mas
adaptado ao que já havia na escola, procurando deixar voltado para os conteúdos propostos como
elementos da cultura corporal (COLETIVO DE AUTORES, 1992), focado especialmente no esporte,
mas também aprofundar o conteúdo esportivo buscando a maior especificidade de termos.

Neste acréscimo ao planejamento foram incorporados os esportes individuais, representados
pela ginástica e o atletismo, e as lutas, representando outra categoria de conteúdo. Quanto à
especificidade, com a ginástica, o foco foi nas ações motoras e posturas básicas e nos exercícios de
solo (LEGUET, 1987). No Atletismo, os conteúdos de corridas, saltos e lançamentos, e nas lutas, as
regras de ação de toque e agarre direto e indireto (RUFINO, 2012).

O foco foi voltado ao atletismo, o conteúdo que ganhou mais espaço no planejamento e
da mesma forma mais tempo foi dedicado a sua prática durante as aulas. Como parte de minha
formação profissional como professora envolveu a metodologia de ensino dos esportes focado
no esporte educacional, através das formações continuadas para atuação em projetos sociais
com jovens, muito semelhantes às formações da rede de parceiros multiplicadores de esporte
educacional, iniciei o processo pensando nesta lógica.
Pensando então em esporte educacional direcionado para a formação integral e nos
princípios desta dimensão social do esporte, de ensinar esporte para todos, ensinar bem o esporte
para todos, ensinar mais do que esporte para todos, e por fim ensinar a gostar do esporte, o ensino
do atletismo foi estruturado com base nestes aspectos (ROSSETTO Jr., 2009).
O atletismo dificilmente é uma modalidade trabalhada de forma direta no ambiente escolar,
embora seja utilizado como meio para desenvolver a criança nos aspectos motores, até mesmo
para outras modalidades, ou ainda aparece de forma lúdica. Este é um dos fatores que afasta o
pensamento dos alunos da modalidade, por não ter o conhecimento do termo atletismo, muitos
alunos passam por toda a educação básica sem relacionar as atividades de aula com o esporte,
chegando à faculdade sem saber o que é atletismo.

De acordo com Matthiesen (2010), dentre as razões apontadas pelos alunos no ensino
superior, como justificativa por não terem tido esta experiência em suas escolas estão à falta de
materiais, implementos e estrutura para as aulas, além da falta de interesse do professor pelo
atletismo. Aqui ressalta-se a importância de gostar de esporte, e neste caso, de gostar deste esporte
especificamente, e ainda mais sendo por parte do professor, aquele que deve elencar os conteúdos
mais significativos e definir os caminhos metodológicos a serem tomados no decorrer das aulas.
A respeito do primeiro ponto defendo “com unhas e dentes” o atletismo na escola por se
tratar do desporto base, isto por ser composto dos movimentos básicos do ser humano (o correr,
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saltar e arremessar/lançar), que são inatos e em determinado ponto da vida surgem de maneira
espontânea, cada um a seu tempo, e que além disso ainda são os movimentos básicos para tantos
outros desportos, como handebol, por exemplo (PERNISA, 1980).

Ao trabalhar com turmas do Ensino Fundamental, respeitando a idade, uma das primeiras
perguntas que fiz em aula foi exatamente esta: o que é atletismo e o que sabem sobre atletismo?
Matthiesen (2010) sugere que se inicie o debate partindo dos conhecimentos dos alunos,
construindo com eles as respostas. Infelizmente, como já era esperado, a maior parte dos
alunos não soube o que dizer, outros já relacionaram ao que viam na televisão. Após uma breve
explicação que o atletismo é uma modalidade esportiva individual que se divide em especialidades,
fundamentalmente corridas, saltos e arremessos, agrupados em provas de pista e campo (VIEIRA,
2007), foi dada continuidade à discussão acerca do desporto.
A próxima pergunta foi: já fizeram atletismo nas aulas de Educação Física? E obviamente as
respostas foram: não, nunca, nada disso. A visão que eles têm da modalidade é aquela da televisão,
com materiais caros e equipamentos insubstituíveis, atletas de alto rendimento e com grande
nível de treinamento. Quando perguntei se já haviam realizado algumas atividades comumente
utilizadas em aulas lúdicas ou de recreação, e até mesmo de aquecimento, eles relataram que
sim, que já as conheciam e já haviam feito inclusive variações delas como pegadores e estafetas
(MATTHIESEN, 2009; COICEIRO, 2008).

Qual, então, a diferença do atletismo para estas atividades? A verdade é que autores
que trabalham com a iniciação esportiva no atletismo sugerem-nas como forma de iniciação
(MATTHIESEN, 2009; COICEIRO, 2008). O maior diferencial na forma de trabalho que adoto
é na estrutura do plano anual, semestral ou trimestral e de aula, que deverá estar de acordo
com o esporte em si e não trazer as atividades de forma isolada ou randômica durante o
período letivo.

A estrutura de plano trimestral utilizada foi baseada no modelo de unidade didática, trazendo
as expectativas de aprendizagem nas três dimensões dos conteúdos (conceitual, procedimental e
atitudinal), nas estratégias de ensino que seriam utilizadas, na forma de avaliação com indicadores
e instrumentos definidos (ROSSETTO JR., 2008). As aulas também foram planejadas de acordo
com o modelo sugerido por Rossetto Jr. (2008), iniciada pela roda de conversa que introduz a
aula, seguida do momento de vivências, e concluída com nova roda de conversa com a discussão,
sugestões e fechamento da aula.

Outro ponto fundamental é introduzir o atletismo desde as Séries Iniciais, através destas
atividades, e sugerir uma aproximação com os fundamentos técnicos das provas de corridas,
saltos e lançamentos. Neste sentido é importante salientar que não defendo o uso da técnica
para as crianças pequenas, mas sim indico formas de fazer, ou melhor, instigar no aluno o como
fazer de diferentes formas que se adaptem a cada um deles, e, desta forma, buscar elementos do
desenvolvimento motor e de um movimento proficiente de forma gradual durante as aulas.
Um exemplo claro desta situação é uma aula de iniciação ao salto em altura, através do uso de
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atividades com o gesto motor ou habilidade motora de saltar, como o pular corda de diversas formas
(serpenteando a corda, saltar sobre uma corda a poucos centímetros do chão e até mesmo o pular
corda tradicional). Com isso, é possível aplicar noções de saltar na vertical, impulsionar em uma das
pernas, preferencialmente a mais forte, usar a perna livre para auxiliar na impulsão, utilizar o braços
para o mesmo propósito.
Este é apenas um exemplo de como aplicar o atletismo, ou os fundamentos necessários para
as provas do atletismo desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, através de atividades lúdicas
e recreativas de forma estruturada, partindo do simples para o complexo, em uma sequência lógica
de atividades ao longo das aulas.

O atletismo, por se tratar de uma modalidade individual, favorece a criação de laços durante
a prática, pois cada aluno ou atleta é responsável por seu resultado. Sua dedicação e treinamento
terá efeito direto no seu desempenho, portanto a relação entre os colegas nunca é de cobrança,
mas de apoio. Isto não significa que as aulas serão individualizadas, nem que os alunos serão
individualistas, pelo contrário, é possível estimular o coleguismo e apoio entre eles, e também
desenvolver atividades em grupos.

Voltando aos princípios do esporte educacional, é possível ensinar esporte para todos através
dessas atividades, sejam elas organizadas de forma coletiva como um caçador ou individuais, como
o jogo de amarelinha. O ensinar além do esporte perpassa as atividades e envolve muitos outros
componentes como conceituais e atitudinais. E como já foram apontadas, as relações de cobrança
são menores e as de apoio se fortalecem, surgem também as dicas e trocas de informações.
Além disso, o trabalho desenvolvido com os alunos foi realizado pensando no atletismo
enquanto modalidade, ou seja, o conteúdo esportivo que tem a aprendizagem motora de habilidades
como o principal objetivo. Para isto foi utilizada a formação multilateral no atletismo (FRÓMETA,
2004), que considera as diferenças e mudanças orgânicas do crescimento da criança e suas formas
particulares de realizar as atividades de acordo com suas capacidades e habilidades motoras.

Outro fator importante na questão do além do esporte já mencionado, é a relação de
construção a partir do aluno e do que ele conhece. Um exemplo prático realizado foi a utilização
de arcos como alvos em diferentes distâncias para acertar bolas. No atletismo, a única bola
utilizada é o peso metálico da prova de arremesso do peso, enquanto na iniciação ao lançamento
do dardo, existe a pelota, portanto, pensando nos meios de arremessar e lançar, fui questionando
os alunos, de acordo com a tarefa e suas formas de solucionar o problema. No início, alguns deles
realizavam os movimentos de baixo para cima, outros faziam movimentos em um único plano
ou monoarticulares, através de questionamentos sobre quais as estratégias eles utilizavam para
acertar o alvo e buscando instigar a reflexão acerca de como este alvo estava posicionado, a
distância e a altura, foi possível verificar melhora no desempenho para a mesma tarefa.

Com isto, penso que o princípio de ensinar bem o esporte para todos, também foi atendido,
ao menos parcialmente, pois a prática reflexiva permitiu melhorias de desempenho motor
nas atividades realizadas e também foi possível verificar a transferência para atividades com
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capacidades físicas ou tarefas motoras semelhantes.

E quanto ao ensinar a gostar do esporte, primeiro em relação ao professor, fica claro que
se o professor não gostar da modalidade, provavelmente não irá desenvolvê–la, como aponta
Matthiesen (2010), e ainda acredito que se não houver um interesse mínimo para buscar
informações, sejam novidades, dados técnicos ou regras, também será mais difícil elaborar aulas
dentro da proposta educacional.
Entretanto, quanto aos alunos, é possível verificar que quando fazem algo em que se percebe o
avanço ou se obtém o sucesso, a vontade de continuar a realizar o exercício ou atividade é maior. Em
algumas das aulas seguintes, via os alunos buscando elementos das atividades anteriores, pedindo
por estas atividades novamente, pedindo o material utilizado para continuar “brincando” no recreio.
Vinculando a questão do material e do espaço disponíveis, a prática das aulas, posso afirmar
que os materiais utilizados durante as mesmas não foram implementos oficiais, nem mesmo de
iniciação ou do mini atletismo, que o espaço destinado à prática não foi uma pista (sintética ou não),
mas sim arcos, bolas de diferentes tamanhos, cones, garrafas, cordas grandes e pequenas, entre
outros, além do pátio da escola, com grama e terra. A quantidade de recursos não era suficiente
para todos os alunos, mas todos participaram. Tudo uma questão de adaptação e vontade de
representar o atletismo na escola.

Pensando novamente no esporte educacional, agora com foco nos critérios para escolha
de um bom jogo (ROSSETTO Jr., 2009), a participação de todos, o sucesso dos participantes, o
gerenciamento dos jogadores, o favorecimento de adaptações, novas aprendizagens e manutenção
da imprevisibilidade são imprescindíveis. As aulas foram pensadas buscando adaptar estes critérios.
Tarefa esta que não foi tão simples, visto que várias das atividades na literatura encontradas, para
o desenvolvimento do atletismo escolar não se configuram como um jogo e sim exercícios ou
atividades, embora atualmente os autores tenham maior preocupação em criar também jogos para
o ensino do atletismo (MATTHIESEN, 2009; COICEIRO, 2008).

A participação de todos mescla-se com o ensinar esporte a todos, pela possibilidade de
ensinar através de atividades mais próximas de exercícios, ainda que não focando no uso de filas
ou repetição mecânica. Assim, como o sucesso e as possibilidades de adaptações relacionam-se na
medida em que, a cada atividade, cada um desenvolvia a tarefa ou buscava uma solução para os
problemas, de acordo com suas possibilidades. Conforme eram vencidos os desafios, novas opções
surgiam, dos próprios alunos ou através da sugestão da professora.

Ao questionar frequentemente os alunos sobre as possibilidades de desempenhar as
atividades surgiram as adaptações e as novas aprendizagens. O critério mais difícil foi sempre
a manutenção da imprevisibilidade pela falta da presença do fator jogo em si. Mesmo assim, em
atividade realizadas em grupos, com equipes e nas jogadas buscou-se respeitar este critério.

Estes são alguns exemplos e possibilidades do trabalho com atletismo no ambiente escolar,
buscando realizar uma prática que contemple os princípios do esporte educacional, que dentro
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do possível, possibilite a adaptação dos critérios para escolha de um bom jogo, proporcione o
aumento da participação dos alunos nas aulas, bem como de seus conhecimentos sobre outros
esportes, da cultura corporal, tão importante como este, que envolve os movimentos básicos do
homem e é base de outros esportes, sem deixar de lado a ludicidade do brincar, pois além do
aprender atletismo na escola é também importante aprender brincando.
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O DAR-SE CONTA: O USO DO MATERIAL
CONCRETO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO
ESTUDO DE GEOMETRIA
Vanda Leci Bueno Gautério1
Maritza Costa Moraes2

Introdução

P

ercebe-se que em geral a Matemática tem
sido abordada de forma abstrata com pouca
demonstração concreta e problematização

dos conceitos, o que dificulta o entendimento dos estudantes
e traz como consequência descontentamento para a
aprendizagem. O conhecimento geométrico é fundamental
para o desenvolvimento do raciocínio dos sujeitos envolvidos
por ser intrínseca do nosso universo físico. Sendo assim, seu
ensino passa a fazer parte do currículo das escolas, pois além
de possuir um vasto campo de aplicação prática, permite
ao estudante perceber que os conteúdos escolares são
ferramentas para facilitar suas ações cotidianas.
Compreendemos que os conceitos geométricos permeiam o nosso
viver e que podem ser problematizados em múltiplos contextos que levem
o desencadear de outros conteúdos e procedimentos que fundamentam a
compreensão de subáreas da Matemática, como Matemática Financeira,
Aritmética e Álgebra.
Este trabalho tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas
por duas professoras municipais que mesmo lotadas em escolas diferentes,
1 Professora de Matemática da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zenir de Souza Braga.Doutora
em Educação em Ciências. E-mail: vandaead@gmail.com
2 Professora de Matemática da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Poester. Doutoranda no
PPG Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. E-mail: prof.maritza@yahoo.com.br

trabalham em parceria. Membros do mesmo grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande - FURG, discutem semanalmente os problemas e as atividades de sala de aula, trazem
autores (MATURANA,VARELA, 2005; PAIS, 2006, MARQUES, 2002) para o conversar3 e sempre que
preciso partem para a ação coletiva. A atividade realizada nas escolas: Escola Municipal de Ensino
Fundamental Dr. Rui Poester Peixoto e Escola Municipal de Ensino Fundamental Zenir de Souza
Braga, localizadas em Rio Grande/RS recebeu o titulo de ‘A Geometria está em casa’. Na primeira,
foi desenvolvida com estudantes do oitavo ano, no primeiro semestre de 2013 e na segunda, com
os estudantes do sétimo ano, no primeiro semestre de 2014.
A aproximação das professoras municipais com a universidade e a satisfação com os
resultados obtidos nas duas escolas as motivou a socializar o trabalho através de um curso oferecido
para os professores da Educação Básica da rede pública de ensino da cidade de Rio Grande/RS,
alicerçadas pelo Projeto Novos Talentos 4 .
As experiências vivenciadas

Neste trabalho iremos descrever como as oficinas foram elaboradas a partir do conversar
destas professoras de Matemática, que estavam incomodadas com o ensino de Geometria. Partimos
do pressuposto que este não é trabalhado nos Anos Finais do Ensino Fundamental como um conteúdo
que proporcione desenvolver a visão espacial e a percepção do entorno deste no cotidiano.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN de Matemática, os conceitos geométricos
“[...] constituem parte importante do currículo de Matemática no ensino fundamental, porque, por meio
deles, o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever e
representar, de forma organizada, o mundo em que vive”. (BRASIL, 1998, p. 56).
Ao compartilhar esse desconforto, essas perturbações e desmotivação, percebemos que
nossa tarefa como educadoras seria transformar essas inquietações em conversas que conduzissem
ao desejo de (res)significar a aprendizagem. Maturana (2002) ressalta a importância dos processos
que envolvem o conversar, pois estes são o entrelaçamento do linguajar com o emocionar. Esse
emocionar é definido pelo autor como disposições corporais que se fundamentam nos nossos
desejos, nas nossas inquietações, nas nossas conversações.
Assim, o afazer humano ocorre na linguagem, em um fluir recursivo de conversações. Desse
modo, ao conversarmos sobre as inquietações comuns entre nossos estudantes, procuramos
incitar nosso emocionar, a fim de que esse conversar se transformasse em um conhecer, ou seja,
como ensinar a Geometria aos nossos estudantes?
A primeira experiência: do real ao virtual

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Rui Poester Peixoto, trabalhamos com os
estudantes de uma classe do oitavo ano, no primeiro semestre do ano de 2013. A turma era composta
3 No sentido de dar voltas, conforme proposto por Maturana e Varela (2005).
4 O projeto Novos Talentos está articulado ao Centro de Educação Ambiental, Ciências e Matemática (CEAMECIM) e é financiado
pelo Programa de Apoio a Projetos Extracurriculares da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES.

Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental

34

por 26 estudantes na faixa etária entre 13 e 15 anos, sendo a maioria do sexo masculino. Esse grupo
apresentava um índice elevado de repetência, dos 26 estudantes, 18 eram repetentes, de modo que
já não tinham motivação em aprender conteúdos de Matemática, não era um conhecimento “novo”,
achavam-se incapazes de aprendê-los, o que dificultava o envolvimento deles com a disciplina.

Para iniciar a discussão sobre Geometria partimos de algumas indagações aos estudantes,
tais como: O que é Geometria? Que conceitos de Geometria já tinham conhecimento? Quais
eram as dificuldades que tinham para aprender a Geometria? E também nos questionamos:
Como trabalharmos esse conteúdo? O relacionamos com o cotidiano? De que forma nossos
estudantes aprendem? Como trabalhar a Geometria no cotidiano utilizando material concreto e
as tecnologias digitais?

Entendemos que o ensino deve ocorrer de forma construtiva e significativa. A educação,
principalmente a Educação Matemática, necessita ser entendida como a construção de conceitos
científicos, para facilitar a resolução de problemas cotidianos, podendo utilizar materiais
concretos, tecnologias digitais e meios de comunicação. Marques (2002) sustenta que, entrar
no cenário da complexidade, implica compreender que o conhecimento é limitado e não oferece
garantias de entendimento.
Esse modo de trabalho pode não ser a solução para os problemas da turma, mas pelo
seu caráter motivador, potencializa a aprendizagem, segundo Maturana (2002), os problemas
pertencem ao domínio emocional, na medida em que eles são conflitos em nosso viver relacional, no
qual surgem os desejos que levam a ações contraditórias. É o ser que somos que, com o acesso aos
materiais alternativos para o ensino, irá determinar como os utilizaremos ou o que veremos nele.
A chave da compreensão está nas relações da parte com o todo e vice-versa, numa circularidade.

Os questionamentos levaram-nos à problematizar com os estudantes alguns conceitos que,
segundo eles já haviam “visto” nos anos anteriores, como: ponto, retas, ângulos e formas geométricas.

Propomos então que representassem a parte interna de suas casas em uma folha de
papel quadriculado, pois a realização deste desenho permitiria, de forma geral, a visualização
dos cômodos. A atividade foi com o intuito de explorar, contextualizar e significar o estudo da
Geometria para os estudantes. Somente depois de compreender os conceitos é que, aos poucos,
fomos formalizando de forma coletiva.
Os estudantes não tinham ideia de como confeccionar e representar esse traçado, muitos
deles não tinham a noção de espaço físico. Então, cada estudante assume o compromisso de medir
o terreno e os cômodos das suas casas. Na próxima aula, esses dados foram discutidos e analisados,
a fim de iniciar o processo de entendimento de plantas baixas. Tal atividade teve como propósito
compreender escala e sistema métrico.

Os estudantes ao (re)produzirem seus projetos de casa, tiveram oportunidades de
coordenar ações, o que, para Maturana (2002), significa a recursividade de ações. Essa
coordenação impulsionou outras ações, quando eles perceberam que a forma de sua casa pode
O dar-se Conta: o uso do Material Concreto e Tecnologias Digitais no Estudo de Geometria
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ser representada no papel, o que, na área da construção civil, é denominado de planta baixa. A
aprendizagem concebida como um processo permeado por desafios, desejos e entendimentos
propiciou aos estudantes vincularem esse conhecimento ao estudo da Geometria. Criou-se o elo
entre manipulação de materiais e situações significativas para o aprendiz (PAIS, 2006).
Dando continuidade ao estudo e com o objetivo de explorar os conceitos de perímetro,
área, formas geométricas e proporcionalidade, passamos a usar os netbooks 5 para representar

as plantas baixas no virtual utilizando o software SweetHome 3D. A escolha deste software se deu
pelas seguintes razões: é uma ferramenta de fácil manuseio; trata-se de software gratuito; está
disponível para download6 na Web; tem código aberto (open-source); sua ferramenta de desenho
livre ajuda na reprodução da planta confeccionada no papel; e o tamanho do arquivo em bytes é
pequeno, o que facilita a instalação nos netbooks. Além disso, possibilita uma visualização dinâmica
da planta em três dimensões, o que confere ao processo de aprendizagem um diferencial.
As atividades no software
iniciaram com a apresentação e
exploração de todas as ferramentas
disponíveis. Esse processo ocorreu
sem a preocupação com as medidas
e formas da planta baixa. Após o
conhecimento das ferramentas, estes
executaram o próprio projeto com
relativa autonomia, considerando
que eles não tiveram dificuldades
em se apropriar desse instrumento
Figura 1- Planta baixa representada no software SweetHome3D
digital. Assim, a planta baixa, já
compreendida fisicamente, começou a ser representada na forma virtual conforme figura 1, com
maior interesse e rapidez de raciocínio, visto que os estudantes já tinham destreza em utilizar a
tecnologia digital.

Em função disso, o software SweettHome 3D demonstrou ser uma ferramenta digital e
pedagógica facilitadora no processo de discussão e execução dos projetos. Isso porque o estudo das
áreas e do perímetro de cada um dos compartimentos desenhados em planta baixa no SweettHome
3D permitiu uma virtualização tridimensional, o que promoveu, por sua vez, a visualização mais
ampla do concreto. A atividade revelou-se um diferencial atrativo na aprendizagem do conteúdo
de Geometria e apontou para a continuidade do estudo em três dimensões, dando uma introdução
à exploração de outros conceitos como volume, ângulo e sólidos geométricos.
5 Do Programa “Um Computador por Aluno”- UCA
6 Disponívem em <http://sourceforge.net/projects/sweethome3d/files/SweetHome3D/SweetHome3D-2.6/SweetHome3D-2.6-linux-x86.tgz/download?use_mirror=ufpr>. Acesso em 20 jul 2014.
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A segunda experiência: o desafio de aplicar os conceitos gerados
Em 2014, as três classes de sétimo ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zenir
de Souza Braga, compostas com vinte alunos cada, em média, na faixa etária entre 12 e 15 anos,
começou o ano letivo explorando os conceitos de Geometria através do Tangram7 . Os estudantes
mostravam que compreenderam os conceitos, mas não sabiam aplicá-los no cotidiano.

Como a professora já havia vivenciado a oficina ‘A geometria está em casa’ na escola citada
acima, buscou a parceria com a colega para juntas reaplicarem a oficina. Porém, foi necessário
fazer alguns ajustes, pois estávamos em outro contexto.
No primeiro encontro, utilizamos o mapa do Rio Grande do Sul e o Geoplano8 para estabelecer

um conversar, procurando problematizar o conceito de escala, razão e proporção. Após, pedimos a
eles que pensassem na casa de seus sonhos e representassem no papel quadriculado esse espaço.

Como de costume nesta escola9 , sentam-se em grupos, conversam durante as atividades,

um conversar, no sentido de dar voltas, conforme proposto por Maturana e Varela (2005), ficam
atentos à ideia dos colegas, mantendo uma relação de respeito e crítica, ajudam-se e discutem os
procedimentos e atitudes para a realização da tarefa.

A tarefa foi individual para que cada estudante construísse sua planta. Rapidamente deramse conta que “[...]o papel quadriculado é igual ao Geoplano!” (Aluno A), logo deveriam pensar
na escala antes de desenhar, pois “É o mapa da casa” (Aluno B). Com o desenho pronto foram
desafiados pelas professoras a calcular o perímetro de cada uma das peças da casa e a área total.
No
segundo
encontro,
trabalhamos com a ideia de
transpor a planta, desenhada no
papel quadriculado, para uma
representação feita com tiras de
E.V.A. e grampos (de grampeador)
sobre uma folha de isopor e escolher
um dos cômodos para ser mobiliado
(móveis representados com papel
colorido). Para essa atividade era

Figura 2- Planta baixa no papel quadriculado (a direita) e
representada no isopor.

7 Um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças (5 triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo) Com essas peças podemos formar
várias figuras, utilizando todas elas sem sobrepô-las.
8 Um tabuleiro dividido em vários quadrados e em cada vértice dos quadrados formados fixa-se um prego numa determinada distribuição, onde se prenderão os elásticos, usados para “desenhar”.Disponível em http://magiadamatematica.com/uss/
licenciatura/14-geoplano.pdf. Acesso em 12 de jul 2014.2
9 A escola, em 2011, modificou sua dinâmica de funcionamento transformando as salas de aula convencionais em Ambientes de
Aprendizagem, nos quais os estudantes têm acesso a uma maior diversidade de recursos e a interação com os colegas é permanente, possibilitando o desenvolvimento de estratégias diferenciadas motivando o aluno a estabelecer relações entre o conhecimento
escolar, a sua vida e o mundo. Nesta escola, são os estudantes que se deslocam de um ambiente para outro, a cada duas horas, os
professores permanecem na sala, organizada conforme as necessidades de cada área de conhecimento.
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importante manter a proporcionalidade, rever os conceitos de medidas e escalas. Os estudantes
ficaram envolvidos com a proposta e os que não terminaram durante a aula, optaram em ficar na
escola para terminar, ou seja, a atividade afetou o emocionar dos sujeitos envolvidos. Segundo
Maturana (2002), não há ação humana sem uma emoção.
O desafio do dia seguinte foi identificar os conceitos geométricos estudados com o Tangram,
no inicio do ano letivo, na planta baixa representada. Os conceitos, que antes eram tidos como
distantes e isolados da vida cotidiana, passaram a ter algum significado. Percebemos que nem tudo
está perdido e que é possível pensar em um ensino com significado. Os estudantes ressaltaram o
potencial criativo e a possibilidade de perceberem-se capazes de aprender a aprender.

Na última oficina, os estudantes foram convidados a explorar o software SweettHome
3D. No Ambiente de Aprendizagem denominado Laboratório de Informática Educacional
(LIED) os estudantes acessaram a página < http://sourceforge.net/projects/sweethome3d/
files/SweetHome3D/SweetHome3D-2.6/SweetHome3D-2.6-linux-x86.tgz/download?use_
mirror=ufpr> e instalaram nos computadores o software.
O próximo desafio foi, a partir da planta baixa construída no isopor, arquitetar no SweettHome
3D a casa de seus sonhos. Sabe-se que os estudantes vivenciam as tecnologias digitais no seu dia a
dia. Estes sujeitos, por sua vez, equivaleriam ao que os autores Veen e Vrakking (2009) denominam
de geração “Homo Zappiens”, a qual designa aqueles sujeitos que aprenderam a lidar com novas
tecnologias e cresceram já em meio aos recursos tecnológicos. Logo, a atividade foi realizada com
agilidade e satisfação.

Com a casa construída, nós, professoras, começamos a desafiá-los a colocar pisos, pintar,
trocar os móveis entre outros itens que o software permitia explorar. Como Homo Zapiens estas
são atividades simples. Conforme terminavam as atividades, eram questionados: “Quanto de piso
precisaste comprar?”; “Quanto de tinta precisas para pintar uma peça?”; “A unidade de medida
usada para pisos é a mesma que usamos para a tinta?”.

Esses questionamentos causaram certa perturbação e com isso eles começaram a pesquisar
na Web, consultar o material e interagir com os colegas, dessa forma, trouxe transformações
estruturais para o processo de ensinar e aprender, os quais tiveram como consequências a
cooperação e a colaboração. Esse processo de busca por respostas aos questionamentos realizados
pelas professoras desencadeou, no coletivo, os modos de explicar, de entender e de atuar na
realidade, dentro do contexto cultural do indivíduo.
O emocionar da descoberta não permitiu que se sentissem desanimados em frente às
dificuldades que apareciam conforme eles exploravam o software. Para Maturana (2006), a
tecnologia, se vivida como um instrumento para a ação efetiva, expande as habilidades operacionais
em todos os domínios nos quais há conhecimento e compreensão de suas coerências estruturais.
Para o autor, a tecnologia pode ajudar a melhorar as nossas ações, porém é indispensável que
nosso emocionar também mude.
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Considerando que...
O século XX iniciou com a crença de que a Ciência resolveria os problemas do mundo. Segundo
Maturana (2006, p. 132), “a ciência é uma atividade humana”, portanto qualquer ação do cientista,
no fazer Ciência, tem validade e significado no contexto de coexistência humana na qual surge. As
experiências vividas, nas duas escolas, implicaram em reflexões, as quais nos levaram a entender
que essas experiências foram fruto de nossas escolhas, nossos desejos, nossas compreensões,
que seguem perspectivas teóricas e práticas validadas pela comunidade de observadores da qual
fazemos parte.

Problematizar nossa ação docente permitiu refletir sobre nosso ser e fazer na sala de
aula. O trabalho desenvolvido nas duas escolas ocorreu em um processo que não nos permite
mais voltar atrás. Depois de vivenciar a dinâmica de outra forma, em que a construção do
conhecimento foi compreendida como processo colaborativo e cooperativo, no qual professora
e estudantes participam juntos do processo de aprendizagem, dificilmente voltaremos a realizar
nossa prática docente da forma de como a fazíamos sem buscar uma contextualização para o
conteúdo a ser abordado.

As escolas, atualmente, recebem estudantes capacitados, competentes, fluentes e
habilidosos tecnologicamente. Para isso, com o intuito de promover espaços de aprendizagem que
vão ao encontro das demandas decorrentes da evolução dos sujeitos Homo Zapiens, como modo
de produção de conhecimento, procuramos criar um espaço para repensar a prática pedagógica,
ampliá-la e socializá-la com os pares.
A partir dos resultados obtidos nas duas escolas, organizamos um curso para os professores
da Educação Básica da rede pública de ensino da cidade de Rio Grande/RS, previsto no Projeto
Novos Talentos 10 . Esse projeto constitui-se do subprojeto TECNOMAT: Tecnologias no Ensinar e no

Aprender Matemática, que tem por objetivo problematizar o ensinar e o aprender Matemática no
contexto das tecnologias com professores de Matemática, estudantes da rede pública, estudantes
da Licenciatura em Matemática e da Pós-Graduação em Educação em Ciências.
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5

RELATO DE EXPERIÊNCIA:
“MY BROTHER AUGUSTO”1
Cléber Corrêa Pires2

Introdução

O

referido trabalho intitulado “My brother
Augusto”, desenvolvido nos anos de 2005 e 2011,
com turmas de 8ª série da E.M.E.F.Frederico

Ernesto Buchholz, teve a finalidade de trabalhar as relações
humanas a partir da obra de Augusto dos Anjos, poeta singular
da Literatura Brasileira, que traduz em suas obras a fragilidade
do ser humano e a efemeridade da existência humana através
de elementos como sangue e cadáveres, sob a influência do
verme, o qual é o elemento responsável pelo apodrecimento
da matéria. Segundo Maia, “a poesia de Augusto dos Anjos
caracteriza-se pela crueza dos temas, que giram em torno da
morte e da doença, focalizando hospitais, necrotérios(...) e por
um agudo pessimismo diante da vida.” ( 2005,p347).
O referido poeta, apesar de ter produzido no Pré-modernismo, pode ser
considerado atual, pois, vivemos em um mundo onde o pessimismo, provocado
pelos interesses materiais, pela traição, pela violência e pelo egocentrismo,
tomam conta das relações humanas. Então, discutir e trabalhar em sala de
aula textos desta natureza, traz à luz questões existenciais do ser humano
que remetem à ética e à moral. Dessa forma, através da desconstrução do ser
1 A escolha por uma expressão em língua inglesa para denominar o referido trabalho deveu-se ao fato
da necessidade de aproximação do autor à linguagem dos alunos, pois , segundo minha concepção e
experiência com jovens, percebi que o vocábulo “brother” é muito usado na gíria, designando, além do
significado literal (irmão), alguém próximo ou do mesmo grupo de interesses.
2 Professor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Poester Peixoto. Especialista em Gestão
Escolar.

humano, busca-se a construção de um modelo correto de atitudes, com a consciência de que o
mesmo é falível e perecível.
Justificativa

Com a percepção de algumas dificuldades de diálogo entre os educandos, resolvi trabalhar
a obra do referido poeta na tentativa de discutir, de forma franca, as relações interpessoais. Assim,
a partir de uma visão um tanto pessimista do ser humano, busquei a construção de um ideal
de comportamento com a consciência de que tudo na vida é passageiro, levando-os a perceber,
através do olhar árido e franco do referido poeta, que somos perenes e o que realmente fica é nossa
essência e não nossa matéria.

Com relação ao estudo da Língua Portuguesa, percebi que poderia enfocar o sentido
conotativo através da multiplicidade de interpretações que os textos figurados nos permitem;
além das figuras de linguagem, elemento essencial na disseminação das mensagens, que realçam
o pensamento e exigem maior atenção por parte dos leitores.

Outro elemento importante foi fazer com que os educandos percebessem que os textos
literários têm a capacidade de desvelar o ser humano, ou seja, abrir os horizontes para ideias e
conceitos pré-existentes dentro de cada um de nós, de modificar nossa vida. Marisa Lajolo afirma
que “é desse cruzamento do mundo simbolizado pela palavra em estado de literatura com a realidade
diária dos homens que a literatura assume seu extremo papel transformador” (1989, p.65).
Assim, percebemos que trabalhar obras literárias, em sala de aula, pode ampliar a capacidade
de o educando evoluir e obter um autoconhecimento sobre questões da natureza humana, em
contato com o mundo no qual estamos inseridos.
Desenvolvimento do trabalho

Para o desenvolvimento do trabalho, primeiramente foram trabalhados os conteúdos
inerentes ao estudo de textos literários, como a conotação e as figuras de linguagem e, a seguir, as
características desse poeta tão importante da literatura brasileira.
A partir disso, começamos com a divisão da turma em grupos de cinco alunos, cada grupo
escolheu uma poesia do referido autor e iniciou a trabalhar as características estruturais de sua
obra. Em um segundo momento, enfocamos a interpretação de cada obra, sempre dando ênfase ao
profundo pessimismo frente à vida e à fragilidade da matéria frente à morte, as quais são algumas
das principais características presentes nas poesias do referido autor.

Nesta perspectiva, cada grupo discutiu a relação do ser humano com o seu próximo e a
fragilidade dos humanos em relação ao perecer. Minha intenção foi realçar, através das poesias,
que devemos ter consciência da nossa pequenez e sermos humildes para respeitarmos as
características e diferenças de comportamento dos outros e as nossas também.
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Primeiramente, a turma prestou um tributo a Augusto dos Anjos com a declamação e a interpretação
do poema “Psicologia de um vencido” e fez uma breve explanação sobre a vida e obra do referido poeta.
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Após, cada grupo ficou responsável por interpretar as poesias escolhidas e apresentá-las ao
restante da turma, fazendo uma espécie de debate e relacionando com nosso cotidiano. Após, os
alunos tiveram a missão de, a partir do tema da poesia escolhida, fazer uma releitura de cada obra
escolhida através de esquetes, mímica, dança, slides e, até mesmo, declamando-as em ritmo de “rock
and roll”, sempre relacionando a morte e a fragilidade do ser humano com questões atuais como a
violência e o individualismo presentes na sociedade, deixando uma mensagem positiva e ética.
A partir da ojeriza das palavras do poeta, da ideia pessimista sobre a vida e da decomposição
de tudo que é orgânico, buscou-se desvelar o lado positivo do ser humano, a crença nas relações
humanas e reforçar que a fragilidade do mesmo se transforme em motivo para a construção de um
mundo com mais união e ética.
Considerações finais

A partir do trabalho realizado, foi possível perceber a construção de laços sólidos de
solidariedade e companheirismo entre os participantes, através de um ideal de relacionamento
que partiu da efemeridade e da consciência da fragilidade de nossa matéria, obtendo a consciência
de que somos passageiros e o que nos resta é buscarmos harmonia nas relações com o próximo.

Outro aspecto interessante, foi a internalização do papel dos textos literários na vida do
ser humano, mostrando que os textos conotativos recriam a nossa realidade e fazem com que nós
nos enxerguemos nas obras como somos realmente, com nossas fraquezas, com nossos defeitos e,
também, com nossas virtudes. Dessa maneira, temos a oportunidade de fazermos uma autoanálise
e de modificarmos nossa conduta ou, até mesmo, reforçarmos nosso ponto de vista sobre a vida
e sobre o que sempre acreditamos ser o certo. Nesta perspectiva Marisa Lajolo nos relata que
“o universo que o autor e leitor compartilham, corresponde a uma síntese-intuitiva ou racional,
simbólica ou realista do aqui e agora que se vive” (1989,p.65).
Com relação ao conteúdo programático da série em questão, os educandos perceberam a
importância da conotação para a elaboração de mensagens que exijam mais de nossa percepção,
porque os textos dessa natureza possuem uma multiplicidade de interpretações que envolvem a
emoção de quem os lê. Além disso, as figuras de linguagem tiveram um tratamento especial, pois
são elas que têm o poder de realçar o pensamento, não só do autor em questão, mas de todos que
desejam criar textos conotativos.

A experiência relatada neste texto, possibilitou uma autoanálise de meu comportamento em
contato com meu semelhante, percebendo que as fraquezas e fragilidades somente existem para
que tomemos consciência de que a nossa existência é muito efêmera. Assim, precisamos nos despir
da vaidade e da onipotência de que somos superiores ou eternos, obtendo assim a consciência de
que somos iguais, apesar de nossas especificidades. Portanto todo o ser humano possui a mesma
essência, pois é no perecer que temos a certeza disto, é quando o humano se enxerga de forma
crua, “olha-se no espelho” e atinge o real sentido da palavra humanidade, que é auxiliar e perceber
no outro uma extensão nossa.
Relato de Experiência: “My Brother Augusto”
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A CENTRALIDADE DA PERIFERIA1 : POR
UMA OUTRA VISÃO DA GLOBALIZAÇÃO – O
ESTUDO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL FRANÇA PINTO
Ana Cristina Duarte Aguiar2
João Batista Flores Teixeira3
Vilmar Pereira4

Introdução

N

o decorrer da última década, o Brasil passou
por um processo de modernização econômica
e tecnológica. A educação não presenciou
processos alternativos alienados a esta realidade material,
portanto a escola, o professor e o aluno fazem parte desta
teia de relações (KIMURA, 2011). É consenso que todos os
âmbitos da vida cotidiana são entrelaçados pelas relações
capitalistas (MÉZÁROS, 2008; SANTOS, 2008) – cada vez mais
cobra-se dos cidadãos (nossos alunos), na sociedade, posturas
padronizadas de comportamento. Esta “internalização” dos
indivíduos (MÉZÁROS, 2008) de seu posicionamento na
hierarquia social não deve ser entendida como algo natural
e, por outro lado, devemos denunciá-las e extirpar seus
mecanismos de reprodução.
Possibilidades que vão contra este pensamento de irreversibilidade
da globalização nas salas de aula são iniciativas constantes para tentar
quebrar esta hegemonia do pensamento único. Neste sentido, se insere a
nossa metodologia do estudo do meio, adotada na Escola Municipal de Ensino
Fundamental França Pinto. Esta proposta tem como objetivo o enfrentamento
1 Em homenagem a um capítulo com mesmo nome em Por uma outra Globalização: do Pensamento
Único a Consciência Universal, de Milton Santos, 2008.
2 Professora de Geografia na Escola Municipal de Ensino Fundamental França Pinto. Mestre em
Geografia. E-mail: anacristina_geo@yahoo.com.br
3 Acadêmico do curso de Geografia Licenciatura na Universidade Federal de Rio Grande (FURG). Email:
joao_sambora@hotmail.com
4 Acadêmico do curso de Geografia Licenciatura na Universidade Federal de Rio Grande (FURG). Email:
villmarp@hotmail.com.

de problemas básicos do cotidiano escolar: distanciamento entre o conteúdo e a realidade dos
alunos, desarticulação dos conteúdos e desinteresse. A partir da participação do estudante num
estudo que o aproxime do lugar onde vive, propondo-se uma educação de Geografia para além dos
muros da escola.
O presente trabalho divide-SE em três partes. Na primeira, (I), discutiremos os pressupostos
teóricos que embasam nossa práxis, na segunda, (II), apresentaremos o estudo do meio com sua
principal etapa - a saída de campo e por fim, (III), algumas reflexões.
A centralidade de periferia

O território é um conjunto de lugares (SANTOS, 2012) relacionados entre si e que podem
permitir o acesso à cidadania. Porém a alta hierarquização social impossibilita que todos façam
parte, pois a esquizofrenia produz e reproduz a marginalidade no próprio sistema. A produção da
pobreza aparece como imperativo e as periferias tendem a constantemente se recriarem.
As periferias aparecem neste contexto como centralidades nos territórios. Uma vez que a
tendência é a geração de cada vez mais centralização de renda, que acarreta, de um lado, poucos
lugares de ricos e em outro lado, muitos lugares para os pobres. A cidadania é um tipo de direito
positivo que não tende a se manter invariável, sem a luta constante por mais direitos (SANTOS,
2008). A classe capitalista tem como projeto a diminuição deles, pois não querem abalar seus
privilégios histórica e socialmente construídos. Por tanto, é na sala de aula, partindo contra
esta internalização (MÉSZÁROS, 2008) que possibilitamos aos nossos alunos uma ferramenta
emancipatória (FREIRE, 1996) fundamental.

O estudo do meio visa constantemente a apropriação por parte dos indivíduos, no caso
estudantes, de sua cidadania norteada pela centralidade do próprio lugar onde vivem. A valorização
do próprio território5 Este tipo de metodologia de ensino visa a aproximação de conteúdos

teóricos do cotidiano vivido dos estudantes, de sua inserção na sociedade e a valorização do seu
pertencimento.
O estudo do meio: saída de campo

O trabalho de campo foi realizado no sentido de proporcionar aos alunos uma vivência
fora do espaço da sala de aula, ação que vai ao encontro dos pressupostos teórico-metodológicos
trabalhados. Primeiramente, foi realizada uma contextualização do tema a ser trabalhado, através
do curta metragem Ilha das Flores, onde pudemos dialogar acerca dos problemas socioambientais
vivenciado na maior parte das cidades brasileiras, além das próprias relações estabelecidas entre
os indivíduos.
Após o debate, foi solicitado que os alunos mapeassem o caminho que eles percorriam todos
os dias da escola para a casa, procurando identificar os problemas socioambientais visualizados nas

5 “A geografização da cidadania supõe que se levem em conta pelo menos dois tipos de franquias, a serem abertas a todos os indivíduos: os direitos territoriais e os direitos culturais, entre os quais o direito ao entorno” (SANTOS, 2012, p. 150).
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paisagens deste trajeto. O trabalho de campo foi realizado através de uma definição e conhecimento
prévios dos locais que seriam visitados.

Nosso ponto de partida foi a escola, onde já foram abordadas algumas informações referentes
à sua história, atrelada ao processo de produção de Rio Grande, uma vez que a escola foi construída
na década de 1950, período em que a cidade vivenciava intenso processo de desenvolvimento
urbano-industrial. À medida em que íamos abordando os fatos, fazíamos relações com o atual
momento de crescimento econômico, o qual também demanda a implantação de infraestrutura.
Logo, seguimos caminhando até nosso próximo ponto, fazendo observações sobre o lugar. Um dos
principais aspectos identificados foi o intenso processo de transformação das paisagens urbanas,
cada vez mais modificadas pela atividade humana, em detrimento de áreas verdes e de lazer.
Para melhor identificarmos a problemática que estávamos nos propondo a trabalhar,
fizemos uma parada nas proximidades do estuário da Laguna dos Patos. Considerado um
importante ecossistema costeiro da nossa região, o qual já foi muito rico em recursos pesqueiros e
fonte de trabalho para muitas pessoas, contribuindo para a economia do município. Na atualidade,
apresenta problemas relacionados ao uso inadequado, tais como lançamento de esgoto diretamente
no estuário, ocupação por moradias irregulares e muito depósito de lixo, podendo comprometer a
qualidade de vida da população do local e a sua própria sustentabilidade (Figura 1 e 2).

Figura 1: Lançamento de esgoto no estuário da Laguna dos Patos. (Crédito: Ana Cristina Duarte de Aguiar)

Figura 2: Caminhada dos alunos na Orla do estuário da Laguna dos Patos. (Crédito: Ana Cristina Duarte de Aguiar)

Os alunos puderam fazer observações e também contribuir através de relatos, uma vez
que muitos pertenciam àquele bairro. A cada um foi disponibilizado um roteiro, contendo nossos
objetivos e os pontos pelos quais passamos, para que pudéssemos ir escrevendo sobre cada local
(Figura 3). A figura 4, mostra nosso roteiro de campo, o qual foi disponibilizado para que os
alunos pudessem visualizar nosso trajeto.
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Figura 3 Alunos fazendo observações sobre os lugares
estudados. (Créditos: Ana Cristina Duarte de Aguiar)

Figura 4: Roteiro de trabalho – Estudo do Meio (Adaptado
por Vilmar Pereira)

Aspectos de extrema relevância, estudados em sala de aula, foram possíveis de ser abordados,
como especulação imobiliária, conflitos urbanos, falta de moradia, qualidade de vida, expansão
das áreas urbanas, poluição e destruição de ecossistemas. Nosso estudo teve como pressuposto
básico possibilitar situações em que os alunos pudessem identificar os conteúdos de Geografia.
Antes de retornarmos à escola, fizemos uma parada no Hospital Guaíba Rache, onde
também foram expostas informações. Para melhor aproveitamento do trabalho, na aula seguinte,
foi realizado um debate sobre os principais aspectos identificados, além deste, levamos um texto
abordando o problema da sustentabilidade urbana na atual sociedade de consumo. Nosso objetivo
foi mostrar que hoje, o que vivenciamos aqui em Rio Grande, é uma situação comum à muitas
cidades e que faz parte de um modo de produção, o qual atinge uma escala global. Diante desta
realidade, é preciso pensar o lugar onde estamos inseridos de forma crítica, para entender as
relações que levam a sua materialização, caminho possibilitado através do resgate da cidadania.
Algumas reflexões

A transformação da sociedade começa na sala de aula. E a realidade atual nos permite
entender que esta teia de relações que é a escola (KIMURA, 2012) deve expandir além dos muros
a possibilidade de criação e consolidação do conhecimento. O estudo do meio é uma atividade
que requer planejamento, como qualquer outra ideia, porém nos remete ao engajamento do aluno
como ator central da ação.
Nenhum ato educativo, por mais que se tente o contrário, é neutro (FREIRE, 1996). Deste
modo tomamos o empreendimento de levar uma metodologia de ensino diferente para a sala de
aula, daquelas comumente utilizadas. O estudo do meio não é uma invenção nossa. Não tentamos
inventar a roda, nem reinventá-la. Mas buscamos utilizá-la de modo a favorecer o acesso à cidadania
por nossos alunos, que muitas vezes são excluídos do próprio território.
Esta metodologia se mostrou potencialmente positiva, observado seu modo de aplicação.
A inserção do aluno no ato educativo permitiu uma expansão de seu conhecimento geográfico
prévio e relacionamento de conteúdos rígidos de sala de aula com o seu currículo oculto. Contudo,
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se conseguíssemos fazer esta atividade ser interdisciplinar, teríamos potencializado ainda mais o
estudo do meio.
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CULTURA DA SAUDADE NA ESCOLA: UMA
HISTÓRIA VIVA DO PASSADO1

Flávio Pestana Zanella2

Pesquisa Histórica sobre a cidade do Rio Grande para
educandos do Ensino Fundamental

C

onhecer,

reconhecer

e,

principalmente

reconhecer-se como sujeito da História da
cidade do Rio Grande para além da disciplina

física de História trabalhada em sala de aula, importa sugerir
ao educando novas perspectivas e possibilidades em ampliar
seus conhecimentos ao longo do Ensino Fundamental,
criando a partir dessas premissas pedagógicas, campos de
entendimento construídos sobre habilidades e competências.
Nesse sentido, o projeto em pesquisa histórica passa a ser construído a
partir da proposta cuja finalidade é contribuir para imbricar conhecimentos
históricos escolares e o conhecimento acadêmico, no sentido de proporcionar
aos educandos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Bento
Gonçalves, da Vila da Quinta, uma aproximação entre passado histórico e o
presente, inserindo-os em uma perspectiva sobre História dos Lugares.

História essa perpassada pela Memória, Política e Monumentalidade
que, diluídas no conhecimento histórico escolar, desaguam num estudo de
caso focado na perspectiva de investigar determinado lugar de memórias e
suas possíveis abordagens históricas.
Segundo esta perspectiva, os conceitos de “História Viva”, “Memória
Social” (Le Goff, 2002, p.419) e “Monumentalidade” (Lefèbvre, 2004, p.46)

1 Projeto Cultura da Saudade na Escola. Área de História, E.M.E.F. Bento Gonçalves, Vila da Quinta, 2012.
2 Professor de História na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Gonçalves. Especialista em
RS: Sociedade, Política e Cultura. E-mail: flavzanella@yahoo.com.br

são utilizados como fios condutores de pesquisa e prática pedagógica sobre o conhecimento
histórico escolar, como passos fundamentais (dentro e fora da sala de aula) para a observação e o
entendimento do objeto pesquisado.

Ainda, conforme esta perspectiva, podemos justificar que essa pesquisa escolar preenche
uma lacuna da História do Município do Rio Grande e acaba por contribuir para que o processo
de ensino e aprendizagem se intensifique, criando assim uma “cadeia produtiva” entre: professor,
historiador, orientador e educandos pesquisadores. Em suma: acaba fomentando habilidades e
competências entre educandos, no sentido de estimular produções textuais, fotográficas amadoras
e historiográficas sobre o riquíssimo acervo rio-grandino a céu aberto.
O Rio Grande da “belle époque” e sua herança documental para o estudo contemporâneo
das Ciências Sociais

Em fins do século XIX e no transcorrer do século XX, a cidade do Rio Grande concentra
uma das maiores cadeias produtivas, de exportação e importação do Sul do Brasil. De seu porto,
entram e saem os mais variados produtos, assim como chegam muitos homens, ideias e conceitos
de várias partes do mundo e, entre eles os vindos da Europa da “belle époque”.

Logo, em seu território passam a se instalar grandes empreendimentos, originando a
transformação do espaço social urbano com considerável revitalização dos espaços públicos,
considerando também o surgimento de classes ou camadas do tecido social derivadas destas
atividades comerciais. O que provoca a ascensão de grupos sociais denominados genericamente
de burgueses. Desse modo, passa a tomar corpo, em fins do século XIX, uma variação entre
burguesias estrangeira ou nacional, as quais são movimentadoras do comércio, da indústria, do
ramo comercial marítimo, e até mesmo de uma pequena burguesia autóctone local e regional,
ainda no início do século XX.

E ao que tudo indica, essa ascensão social se evidencia a partir da concentração de capitais
e riqueza, os quais surgem refletidos na exposição pública de bens, hábitos, usos e costumes. Isto
é, nos reflexos evidenciados basicamente na economia sociocultural urbana e rural.

Logo, a Rio Grande, do final do século XIX e início do século XX, permite lançar um olhar
imaginário sobre fontes e registros documentais, entre construções, imagens e escritas. Tanto
sobre a sociedade dos vivos quanto à sociedade dos mortos – sendo que, neste segundo caso,
os cemitérios apresentam-se como espaços públicos de ostentação, assim sendo, lugares com
paisagens, personagens e imaginários.

Com efeito, este mesmo olhar permite notar o acúmulo de capitais necessários à construção
e manutenção destes símbolos de ostentação, no que tange ao presente da época e, naturalmente
o porvir da posteridade. O que acaba constituindo-o em um verdadeiro espaço de preservação da
memória social coletiva.
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Naturalmente, a perspectiva de preservação dessa simbologia se liga diretamente, a
conjuntura de dominação social (Bordieu, 2002, p.33), implantada pela burguesia que passa a
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impor usos, hábitos, costumes e valores como definições de um estilo romantizado pela “belle
époque”. O que acaba por concentrar em lugares e passeios públicos uma gama de idealizações,
como: praças, jardins, “clubs”, cafés, “theatros” e, no caso específico da posteridade: os cemitérios.

Assim, sob esta perspectiva, estes lugares em questão, como os cemitérios, se tornam
espaços que se encontram símbolos máximos da posteridade erigidos pela monumentalidade.

A rigor, se pode definir o cemitério urbano como lugar de descanso eterno, de repouso, de
silêncio e de reflexão, mas também como o lugar de maior concentração e volume de homenagens
póstumas à memória (Zanella, 2008, p.11-12). Aliás, lugar-espaço-tempo que abriga construções,
signos, significados e simbologias inseridas em um vastíssimo memorial histórico, sociológico,
artístico, cultural e sentimental duma sociedade, ainda escravagista, porém proto industrial como
Rio Grande dos anos 1876-1930.
E, justamente por essa razão simbólica e social, que o Cemitério Católico da cidade do
Rio Grande, acaba sendo construído ainda nos primeiros anos da segunda metade do século XIX,
mais precisamente em novembro de 1855. Época em que grassava a epidemia viral e mortífera do
Cholera morbus (o Cólera) no município e, a partir desse momento funesto, o lugar passa a fazer
parte da paisagem urbana, como lugar das memórias.

Portanto, o lugar das memórias (Horta, 2008, p.113) conhecido como cemitério, ainda
continua atravessando os séculos, permitindo dessa forma, lançar novo olhar sobre sua vastíssima
fonte documental e manancial para pesquisas históricas, artísticas e demais Ciências Sociais da
contemporaneidade. Em suma: descobrir ou redescobrir essa importante herança cultural, permite
ao educando pesquisador apreciar um riquíssimo acervo a céu aberto de ‘História Viva’, de História
Cultural: material e imaterial, de Patrimônio, Identidade e Memória Social.
Trabalhando Conceitos, pesquisa de fonte secundária em sala de aula

Em sala de aula são trabalhados conceitos básicos sobre “Memória Social”, “História Viva” e
“Monumentalidade”, autores como: Jacques Le Goff, Michel Vovelle, Henri Lefèbvre e o contista Guy
de Maupassant são citados na medida em que as perguntas se multiplicam.

A seguir, é proposto aos educandos, a observação e análise textual de um exemplar
jornalístico do Jornal republicano “O Intransigente” datado de 10/03/1912, o qual discorre sobre
o noticiário bombástico sobre o passamento e demais pompas fúnebres referentes ao Exmo. Sr. Dr.
Augusto Trajano Lopes, figura controversa na história rio-grandina do período republicano, entre
1889 e 1912, além de outras informações disponíveis sobre o cotidiano jornalístico da época.
Uma vez exposto o ‘jornal documento’ na mesa, o mesmo é cuidadosamente observado e
posteriormente manuseado (com a utilização de máscaras e luvas cirúrgicas descartáveis) com
muita curiosidade.
Através das páginas são observados os informes noticiados: num primeiro momento a
procura por informações variadas se torna constante, haja vista a curiosidade na ortografia da
Cultura da Saudade na Escola: Uma História Viva do Passado
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época, entre anúncios e comerciais, prestação de serviços, moda, usos, culinária, etc. O que serve
como estimulo à ambientalização, familiaridade e entendimento do momento histórico.

Num segundo momento são sugeridos a procura, encontro e leitura do editorial, seguido da
procura e leitura do anúncio necrológico, da data e, a partir disso a leitura central do noticiário: o
desaparecimento de Trajano Lopes e suas consequências diretas como: relatos da comoção pública,
busca pelo ente querido (na cidade de Pelotas), trajetória, preparativos feitos pela Intendência
Municipal, romarias do público (com republicanos, funcionários públicos, simpatizantes, eleitores,
curiosos), envio de homenagens póstumas, discursos jornalísticos partidários, discurso a beira
do túmulo, coroas da saudade, séquito fúnebre, banda musical, personagens de relevo na política
local, regional e estadual, exéquias telegráficas (telegrans), epitáfios, condolências e luto oficial.

Após a análise desse conteúdo, surge naturalmente a curiosidade e necessidade de
conhecer o monumento-pátrio-cívico-tumular-republicano-positivista do ente desaparecido com
a finalidade de imaginar os acontecimentos da época.

Cabendo ressaltar que o estudo histórico-jornalístico sobre uma personagem estimula os
educandos, pois, em uma pesquisa de conhecimento histórico escolar, a fonte evoca a necessidade
de conhecer a ‘monumentalidade’ descrita pela obra, narrada e construída. Assim, ambas passam
a fazer parte do imaginário e do imagético escolar. Conhecê-lo é tentar defini-lo, é tentar descrevêlo; em última análise, pressupõe uma ansiedade natural.
Saída de campo: expectativas, medos e curiosidades

A saída de campo é precedida de muita ansiedade (como não poderia deixar de ser), pois
se trata de uma ‘aula pública em área de domínio público, sendo que esta aula será ministrada
em um cemitério. Logicamente, a expectativa criada sobre o local ‘fantasmagórico’ de estudo se
alia à ansiedade e o medo, ainda que o olhar simplista sobre o lugar e os comentários (sempre
negativos) a respeito do mesmo não condizem com a finalidade da pesquisa.

Ora, uma pesquisa feita em pleno cemitério para alunos de Ensino Fundamental e fora dos
muros da escola? No mínimo, soa como uma ‘heresia’ para os defensores do ‘livro didático e do
quadro negro’. Mas, mesmo assim, e felizmente, estes preconceitos são positivamente rompidos, os
medos dão lugar à curiosidade, as anotações e aos clics de máquinas fotográficas e celulares.
Perda do ‘olhar simplista’ sobre o objeto estudado

Ao perceberem-se da riqueza cultural e da monumentalidade, pouco a pouco a timidez e o
medo, vão dando lugar à curiosidade. O olhar simplista começa a ficar distante e, em seu lugar o
aspecto científico da pesquisa entrelaça-se com a experiência vivida, vivificada e vivificante: É a
morte e a vida sendo vivenciadas nos monumentos e na arte cemiterial.

Nesse sentido, a atenção dada ao historiador começa a tomar uma dimensão diferenciada
do professor em sala de aula. Nesse lugar o professor não é apenas visto como um ‘reprodutor de
conteúdo’, mas sim, como um ‘produtor historiográfico’, que conduz a narrativa junto ao objeto
Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental
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pesquisado. É a História Viva sendo narrada, vivenciada e sentida.

Com efeito, os clics fotográficos percebem traços antes desconhecidos e ignorados, os
jeitos também mudam a rusticidade dos rostos não é mais a mesma. Agora passa a existir uma
familiaridade com o lugar estudado através de leituras tumulares, nomes, origens, datas do
nascimento e falecimento, epígrafes, epitáfios e dedicatórias observados com atenção e respeito.
E assim a repetição de símbolos e signos estimula o imagético sobre uma sociedade até então
desconhecida. É a Memória Social em evidência.

Não obstante, ao se depararem com a imensidade da reprodução social contida no lugar das
memórias estudado “in loco”, as perguntas se tornam pertinentes. Ao cruzarem a aleia central ou por
diversas ruas transversais, alas, mausoléus, jazigos, carneiros, covas que remontam os séculos XIX e XX,
a perplexidade dá lugar a efusão de tentar identificar o que cada obra, cada estatuária, cada “Pietá” quer
contar em seu íntimo desejo de perpetuar a posteridade. Eis a monumentalidade do lugar.

Figura 1: Pietá, a monumentalidade representando
‘desolação e resignação’

Trabalho no laboratório (ESCUNA)

Após produção textual (criada através das informações levantadas por cada educando
em seus cadernos de pesquisa), em sala de aula, tem começo a classificação e proposição das
informações de base cronológica entre escritos, monumentos, túmulos, fotografias e estatuárias.

Muito embora o estudo classifique como objeto principal a observação, análise e a captação
de informações históricas sobre a figura do Intendente Municipal do Rio Grande, Chefe republicano
ruralista expoente da Vila da Quinta: Dr. Augusto Trajano Lopes (1866-1912), com uma síntese
descrição tumular. Como segue a seguir:

Cultura da Saudade na Escola: Uma História Viva do Passado
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“PROJETO CULTURA DA SAUDADE NA ESCOLA” - 2012
SAÍDA DE CAMPO

Local: Sítio Histórico do Cemitério Católico da cidade do Rio Grande
Data: 13/11/2012

Horário: 08h15min às 10h00min
Fretamento: Universal Turismo

O presente Projeto teve como proposta provocar um ‘novo olhar’ sobre a História ensinada
em sala de aula e o contato direto com a ‘História local’

Nesse sentido a proposta da pesquisa é conhecer e reconhecer um espaço de memórias,
do qual apresentamos alguns aspectos sobre “Cultura da Saudade” e, que despertou nos alunos
o sentido de curiosidade de estudo. Portanto, principalmente pensar e refletir um período sobre
a História da Vila da Quinta e suas particularidades políticas e simbólicas no tempo e no espaço,
dentro da cidade do Rio Grande.
CONHECENDO TRAJANO LOPES
Nome completo: Augusto Trajano Lopes

Profissão: Cirurgião Dentista

Cargo político: Intendente Municipal (equivalente ao cargo de Prefeito Municipal)
Data de nascimento: 25/01/1866

Causa mortis: infecção aguda do fígado

Data de Falecimento: 09/03/1912

Pequeno Histórico
O Dr. Augusto Trajano Lopes ficou conhecido na política, na cidade do Rio Grande, por ser
um Chefe político local do Partido Republicano Rio-grandense (PRR).

Por muito tempo comandou a chamada ala rural ou ala ruralista do PRR. Ala esta contrária
à facção urbana ou citadina do mesmo partido.

Desde muito novo, se dedicou a causa republicana e ao Castilhismo (do Dr. Júlio de Castilhos,
Chefe republicano e Presidente do Estado do Rio Grande do Sul, entre 1891 e 1893), chegando ao
ponto de mudar o nome da Vila da Quinta para JÚLIO DE CASTILHOS.
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Quando esteve ocupando os cargos de Intendente Municipal, Chefe político do Partido
Republicano Rio-grandense e Chefe de Polícia Local,colheu muitos desafetos. Ainda hoje, passados
100 anos de sua morte, continuam os estudos a cerca de sua personalidade e áurea mística.
Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental

Morreu prematuramente aos 46 anos de idade, motivado por uma infecção generalizada
no fígado, foi sepultado no Cemitério Católico local com muitas honras e homenagens póstumas,
sendo seu túmulo uma imensa fonte de estudos e pesquisas históricas sobre o POSITIVISMO (seu
túmulo é o único do interior do estado) e o simbolismo republicano.
INTERPRETAÇÃO TUMULAR

Tumulo Altar Cívico Pátrio Republicano
Símbolos: Alegoria da República (réplica de Mariene sem barrete) escrevendo o nome do
desaparecido para a posteridade. Coroa de louro, representando a imortalidade da alma, quatro
leões guardiões da chama republicana com o busto de Trajano acima dos demais símbolos.
O monumento tumular é construído em granito e, representa o Altar Pátrio. A obra expõe a
grandeza da monumentalidade ideológica e política da época e, por conseguinte a consolidação do
positivismo republicano ruralista, sendo a única obra póstuma de monta no interior do Rio Grande
do Sul, é erguida através de subscrição e assinada pelo Prof. Pulmann.
“Projeto Cultura da Saudade na Escola”

Foto 2: Turma 74, 6º ANO, E.M.E.F Bento Gonçalves, Vila da Quinta,
Smed, Rio Grande, 2012.

Coordenação e Orientação

Prof. Flávio Pestana Zanella

APOIO CULTURAL EDUCATIVO

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Rio Grande
EDUCANDOS ENVOLVIDOS NO PROJETO:
Turma 74 (6º ANO)
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MÚSICA

She sells sanctuary
THE CULT

(Ian Asbury, Billy Duff)
EDIÇÃO

Prof.ª Maristela Silveira
Articuladora/ESCUNA

VILA DA QUINTA, RIO GRANDE, NOVEMBRO, 2012.
Apresentação

Foto 3: Apresentação da Pesquisa: Mostra Cultural da Escola Bento
Gonçalves, Nov. 2012. Prof.ª Maristela Silveira

Considerações
Ao término do “Projeto Cultura da Saudade na Escola” no ano de 2012, restou a sensação
de que a missão estabelecida fora cumprida, muito embora, a luta contra o ‘tempo’, contra a visão
conteudista da História, o preconceito quanto ao objeto estudado e a visão ‘deformada’ da História
enquanto produção e reprodução historiográfica tenham sido uma constante.

Entretanto, com esse pequeno fragmento da História do Município do Rio Grande, educador
e educandos puderam se libertar de amarras e fronteiras, num objetivo fundamental: o de construir
um imaginário entre as ruas da Vila da Quinta e seus nomes estranhos que desaguam no cemitério
do Rio Grande.
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Nesse sentido, o prisma histórico favorecido pelo projeto, permitiu ao educando
mergulhar na história local, na história do lugar onde vive, em que alguma personagem
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controversa do passado não acaba sendo esquecida ou mesmo soterrada por apenas e tão
somente trabalhos escolares que ficam pendurados em cartazes nos corredores da escola.
Eis o conceito de História Viva!!!!! E o sentido em estudar a ‘Cultura da Saudade na Escola’!

Ora, como educador, historiador e professor, a pedagogia da vida ensina que é obrigação
contribuir de alguma forma com o enriquecimento cultural do educando. Contribuir para que
a historiografia seja pensada, repensada, revista e reescrita, mas não apenas e tão somente em
pesquisas de gabinete, bibliográficas ou de oralidade, mas sim que sejam produzidas junto ao
Ensino Fundamental, no sentido de enriquecer o conhecimento histórico escolar.

Portanto, é com grande alegria que após dois anos de espera essa pesquisa possa ser publicamente
reconhecida por educadores, historiadores e produtores de conhecimento e, principalmente por
professores da Rede Municipal da Educação. Pois, para um historiador abrir a ‘Caixa de Pandora’ é
desvendar o que não está escondido dentro de quatro paredes ou em livros didáticos.
Felizmente, com certeza, a historiografia toma novos rumos, pois pulsa dia após dia e,
pesquisas como essa, contribuem para que seja repensada a ideia de um ‘museu a céu aberto’, não
morto, e sim como um imenso museu vivo, visitado e revisitado incessantemente por educadores,
educandos, pesquisadores sociais ou simplesmente por interessados na riqueza sentimental e
simbólica do lugar.
Portanto, no pulsar desta hora está racionalizada a ideia de Cultura da Saudade, como
objeto que se encontra com a memória viva do passado e do presente. E para além do conhecimento
histórico escolar e dos preconceitos estabelecidos ela permanece. Eis que nesse momento, faço
minhas as palavras escritas por Guy de Maupassant, quando diz sobre algo, distante, sem valor e
sem sentido. “Eu sem a História de onde vivo e quem eu sou, não sou nada”.
Referências Bibliográficas
BORDIEU, O Poder Simbólico. 6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

HORTA, Maria de Lourdes Parreiras. Os Lugares da Memória. IN: COSTA SILVA, René
Marc da (org.) Cultura Popular e Educação: Salto para o Futuro, TV E S C O L A / S E E D / M E C .
Brasília, 2008.
LEFÈVBRE, Henri. A Revolução Urbana. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004.
LE GOFF, Jacques. História e Memória. 5ª ed. São Paulo: Unicamp, 2003.

MAUPASSANT, Guy de. A Morta. Contos Extraordinários. Companhia das Letras, 1990.
VOVELLE, Michel. Ideologias e Mentalidades. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.

ZANELLA, Flávio Pestana. A Decadência dos Sentidos Póstumos: Transumância devotada

Cultura da Saudade na Escola: Uma História Viva do Passado

59

à memória em um dia de visita aos mortos. IN: Revista Biblos, Vol. 23 (1), Rio Grande: Ed. Furg, 2008.
_______. Até que a Morte os separe: a negação da finitude dos amores e a memória das
imagens póstumas. II Mostra de Produção Acadêmica. Rio Grande: Cahis/Dbh/FURG, 2008.

_______. Nosso Chefe está morto: o último adeus ao excelentíssimo Intendente Municipal Dr.
Augusto Trajano Lopes no dia em que Rio Grande parou. ICHI/FURG, 2008.

Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental

60

8

O CONTEÚDO DANÇA E A LEI FEDERAL
10.639/2003 NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA –
UMA POSSIBILIDADE
Simone de Araujo Spotorno Marchand1

PRÓLOGO
Como tudo começou...

O

presente artigo relata a experiência de uma
Unidade Didática de trabalho que envolve
o conteúdo Dança, Cultura Africana e Afro-

brasileira nas aulas de Educação Física, na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Frederico Ernesto Buchholz, no decorrer
de 2014.
Assim como as ginásticas, os esportes, as lutas e os jogos, as danças também
são conteúdo das aulas de Educação Física e todos devem ter a oportunidade de
aprender sobre ela, segundo o Coletivo de Autores (1992, p.82)
“a dança, representada através de gestos, expressões e movimentos
corporais associados a um ritmo, pode ser “considerada uma
expressão representativa de diversos aspectos da vida do homem. (...)
como linguagem social que permite a transmissão de sentimentos,
emoções da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do
trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra.”

A necessidade de desenvolver uma dança envolvendo a cultura africana
e afro-brasileira vem ao encontro de um trabalho que já é desenvolvido na
Escola desde 2006, onde um grupo de professoras, cumprindo a Lei Federal
10.639/2003, já produz conhecimento acerca da cultura em questão.

A Unidade Didática que será relatada aconteceu nas três turmas de
quinto ano, da EMEF Ernesto Frederico Buchholz, na cidade de Rio Grande/RS.

1 Professora de Educação Física na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernesto Frederico
Buchholz. Especialista em Dança.

ABRINDO A CORTINA...
ATO I
A proposta ...
No terceiro trimestre de 2014, a disciplina de Educação Física trabalhou o conteúdo Dança,
com os estudantes, focando a “Dança-afro”. O objetivo geral da atividade foi ampliar a cultura
dos estudantes. A proposta da disciplina também teve como expectativa de aprendizagem os

seguintes objetivos específicos: identificar e caracterizar algumas danças do folclore brasileiro
de influência da cultura africana; criar uma coreografia afro-brasileira e participar das atividades
que envolvem a dança.
Como estratégia para se alcançar as expectativas de aprendizagem, me propus a dividir
as aulas em três etapas. A primeira etapa teve como objetivo aumentar ou até mesmo formar a
memória do movimento corporal no que se refere a danças da cultura africana e afro-brasileira,
bem como oportunizar o conhecimento dessas danças. Já na segunda etapa, a intenção foi
criar, coletivamente, uma coreografia, a partir de todos os dados coletados. A terceira etapa foi
oportunidade de apresentar a coreografia na EXPOAFRO (Evento Artístico-Cultural da Escola).
Após conversar com os estudantes sobre a proposta da atividade e de fazer um levantamento
de informações em relação ao conhecimento que eles possuíam sobre a cultura africana, afrobrasileira e a dança, comecei a primeira etapa.

O primeiro momento constituiu-se em experimentar algumas atividades corporais
envolvendo a cultura em questão, assim, proporcionei aos estudantes aulas de Capoeira e Maculelê,
realizamos essas estratégias em quatro encontros.
No segundo momento, levei os estudantes para o laboratório de informática e solicitei aos
mesmos uma pesquisa sobre “danças da cultura brasileira de influência africana”, com o objetivo
de identificar a origem, seu significado e como era desenvolvida; assim como, buscar diferentes
vídeos para observar o movimento corporal realizado na dança.

Por fim, realizamos uma sessão de vídeo apresentando aos estudantes partes do documentário
“Mestres e Griôs do Brasil”. O vídeo retrata algumas manifestações da cultura afro-brasileira.
Após essa coletânea de informações, criamos nossa coreografia, a segunda etapa da
proposta. Essa foi a mais longa, levamos cerca de vinte encontros para cumprir. Contei com a
cedência das aulas dos professores de outras disciplinas e o apoio direto e ativo da professora
da disciplina de Português.

Por serem cerca de setenta e cinco alunos participando, divididos em três turmas, comecei o
processo com as turmas de forma individual. Escolhi uma música relacionada ao tema, dividi as aulas
em pequenos grupos e cada grupo deveria criar uma sequência de duas vezes quatro tempos musicais
e, após, apresentar ao grande grupo – sendo dispensada uma aula para a realização dessa atividade.
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Nas três próximas aulas dessa etapa, a turma memorizou a sequência dos colegas e das
outras turmas, dessa forma, todos aprenderam as sequências criadas pelos demais colegas.
Detalhes de evoluções e formações, posicionamento dos estudantes e em que momento utilizar
as sequências ficaram sob minha responsabilidade, atividade que levou até o último minuto às
vésperas da apresentação.

O modelo dos figurinos também foi de criação dos estudantes, determinamos as cores,
o tecido e a parte inferior das meninas (calça legging preta). Já os meninos, ficaram com a
responsabilidade de fazer uma “Kafta”- esta caracteriza-se por uma vestimenta da cultura africana.

Por fim, os estudantes apresentaram a “dança-afro”, na EXPOAFRO, evento artístico-cultural
organizado pelos quintos anos, nas disciplinas de Português e Educação Física, a fim de mostrar à
comunidade escolar a produção dos trabalhos de toda Escola que envolveu a temática Africana e
Afro-brasileira.
ATO II

Conquistas e reflexões...
Pode-se que perceber os estudantes conseguiram identificar algumas danças do nosso
folclore com influência africana, as principais delas foram Maculelê, Capoeira, Jongo e Maracatu.

A Capoeira foi a manifestação mais conhecida pelos alunos, alguns vivenciavam essa
modalidade em um projeto da Escola e, além disso, as professoras de Português e Artes já haviam
trabalhado de outras formas com os alunos essa modalidade – O que foi interessante, pois os alunos
já conheciam seu significado e instrumentos que envolviam a percussão da música. Durante as
aulas de Educação Física, eles tiveram a oportunidade de vivenciar de forma prática a modalidade.
Assim, as aulas foram significativas, alegres, descontraídas e todos participaram.
Os estudantes aceitaram bem a proposta de pesquisa no laboratório de informática e a
aula vídeo; além de procurar a dança que atendia a minha solicitação, demonstraram interesse em
conhecer e visualizar outras danças da cultura afro.

Também a construção da coreografia foi bem positiva, em média quatro estudantes não
demonstraram interesse em contribuir com ideias, porém, apresentaram em aula junto com o
grupo. Muito interessante foi perceber que na sequência de movimento dos estudantes estavam
presentes, de forma bem clara, elementos da Capoeira e Maculelê, manifestações essas que
os alunos já haviam demostrado interesse. Aos poucos as sequências foram sendo ensaiadas e
“amarradas” uma a outra e, conforme os avanços, todos vibravam.

O momento de arrumar os lugares, realizar as evoluções para as diferentes formações exigiu
muita paciência dos estudantes, pois eram 75 participantes. Sendo, inclusive, a parte mais difícil
do trabalho, pois, nem sempre todos estavam presentes. Depois de tudo assimilado, mais uma vez
a alegria de ter conseguido realizar a sequência de movimentos sozinhos, ter superado a vergonha,
isso foi contagiante e empolgante na aula.
O Conteúdo Dança e a Lei Federal 10.639/2003 nas Aulas de educação Física - uma Possibilidade

63

Trabalhar a dança nas aulas de Educação Física é sempre um desafio, pois ainda existe
o entendimento por parte dos estudantes e familiares que o conteúdo das aulas é o esporte.
Além dessa questão que envolve os conteúdos, outro fator que gera resistência nas atividades é o
preconceito que existe com a dança em relação ao gênero, ou seja, o velho pensamento que dança
é coisa de meninas.

Apesar de todas essas barreiras, não considero que tenha sido difícil desenvolver essa
atividade. Ela culminou no fim do ano letivo, mas, bem no início do ano quando apresento a
disciplina, converso com os estudantes sobre a proposta de ensino, falo sobre os conteúdos que
serão desenvolvidos, sendo que no último trimestre desenvolvemos o conteúdo “dança” e , por fim,
realizamos uma apresentação.

Além disso, os estudantes nas disciplinas de Artes e Português trabalham no decorrer do
ano letivo com a cultura Africana e Afro-brasileira, então trabalhar com a dança afro tornar-se
familiar, pois os estudantes já são possuidores dessa cultura, logo , a atividade é só um acréscimo.

E quanto à questão de gênero ao terem contato com as danças estudadas perceberam
claramente a presença de homens, desmistificando o pensamento machista da dança. Também
sempre “brinco” com os estudantes com a seguinte frase: “Meninas gostam de meninos que dançam”.

Já o fato de apresentar-se em público gera uma polêmica, algo que deve ser repensado.
Muitos não se sentem bem, são tímidos, acham que irão “pagar mico”. Mas ao mesmo tempo penso
que só se vence a vergonha enfrentando-a e a atividade proposta colabora com esse enfrentamento.
Apenas um aluno sentiu-se intimidado, mas ele refletiu e disse que iria tentar, pois reconheceu que
é necessário experimentar para concluir algo sobre a dança.
ATO III

Encerrando o espetáculo...
Esse trabalho desenvolvido com os estudantes dos quintos anos foi muito satisfatório, pois,
além de legitimar a Educação Física como uma disciplina sólida, com expectativas de aprendizagem
que possui um mesmo grau de importância que as outras, pode também colaborar com a aplicação
de Lei Federal 10.639 / 2003.

Inclusive, contemplar a lei, possibilitou um trabalho de integração entre as diferentes
disciplinas, principalmente Artes, Português e Estudos Sociais, contribuindo a não fragmentação
do conhecimento. Como assinala o Coletivo de Autores (1992, p.83),

“É necessário, considerar que algumas formas de dança utilizam símbolos próprios
das culturas a que pertencem, o que as torna de difícil compreensão e interpretação. É
recomendável uma abordagem de totalidade na qual as diferentes disciplinas podem
contribuir , a partir dos diferentes campos de conhecimento”.
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Além disso, tive a oportunidade de mostrar que a disciplina vai além de aulas de
futebol e caçador. Ela também contempla outras manifestações da cultura do movimento e é
digna de muita reflexão e produção de conhecimento.

Pesquisa no laboratório de informática

Apresentação na Expoafro
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“DANÇAS CIRCULARES NA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS: LEVEZA, UNIDADE E
ALEGRIA NA EDUCAÇÃO”
Gisele Maria Rodrigues Machado1

Apresentação

A

s Danças Circulares foram realizadas em
formações continuadas para professores e
funcionários da rede municipal e estadual

da cidade do Rio Grande. Este trabalho apresenta as Danças
Circulares como recurso para o despertar da consciência de
grupo, do círculo e do encontro com o eu.
A consciência de si promove a integração e o senso de pertencimento,
levando, consequentemente, à reflexão e a mudança de paradigma em relação
à forma que se vive.

Segundo Christina Baldwin, vivemos na “Segunda Cultura”, em que
o círculo foi substituído pelo triângulo, aplicado ao sistema de organização
social e transformado em símbolo de hierarquia. A hierarquia é uma estrutura
triangular que posiciona os lideres no topo e lhes confere autoridade para
governar os que estão abaixo deles. O círculo originou-se na “Primeira Cultura”,
época primeva da humanidade, quando as pessoas viviam em comunidades
baseadas nas formas e conceitos circulares e se sentiam como parte da teia
de criação. A “Terceira Cultura” será criada quando as pessoas modificarem
suas ações e reações atuais, substituindo atos como: as acusações, a agressão,
o julgamento, as diferenças, o isolamento, a ansiedade, a hierarquia piramidal
pela cooperação, a compreensão, as semelhanças, a solidariedade, a meditação,
os diálogos e os conselhos circulares.
No círculo não existe hierarquia e as atitudes de competição são

1 Professora de Educação Física da Rede Estadual de Ensino de Rio Grande. Pós-Graduada em Educação
Física Escolar pela FURG.

substituídas por atitudes cooperativas, oferecendo meios inclusivos de delegar tarefas, consultar,
orientar, auxiliar, agir, criar, aprender, servir, reverenciar, planejar e alcançar objetivos, comemorar
e reconhecer a importância de cada participante.

As Danças Circulares integram, facilitando as relações cooperativas e o processo de
desenvolvimento e de interdependência com o Todo. O indivíduo interage em harmonia respeitando
a diversidade de forma lúdica e prazerosa. O grupo segue uma coreografia que é orientada pela
focalizadora. Os passos se repetem durante toda a dança, proporcionando: equilíbrio emocional
e energético; relaxamento, redução do stress, da tensão e da ansiedade; viabilização de atitudes
de cooperação, inclusão, respeito e de autoconhecimento e a melhora da coordenação motora, da
agilidade, o equilíbrio e do ritmo.
Justificativa

Muitos estudiosos apontam a educação como caminho certo para o desenvolvimento do país,
sendo assim a formação de professores é fator relevante para a preparação de cidadãos conscientes.

Nessa perspectiva, a formação continuada possibilita ao docente a aquisição de conhecimentos
específicos da profissão, desta forma, tornando-se seres mais capacitados a atender às exigências
impostas pela sociedade, exigências estas que se modificam com o passar dos tempos, tendo, então,
o educador que estar constantemente atualizado. Pois, conforme, Sousa (2008, p.42):
“Ser professor, hoje, significa não somente ensinar determinados conteúdos, mas, sobretudo
um ser educador comprometido com as transformações da sociedade, oportunizando aos
alunos o exercício dos direitos básicos à cidadania”.

Nesse contexto, encontram-se as Danças Circulares como meio para conscientizar os
profissionais de educação sobre a importância do resgate dos valores da circularidade para a sua
formação e a formação de seus alunos.
Ao dançar, possibilitamos o resgate e a integração do homem com o seu entorno. Assim, ele
se percebe como ser que cria, se expressa, celebra e se redescobre através do reconhecimento e
da aceitação do outro e de si mesmo.
De acordo com Costa (2002:19):

“O dançar é uma forma de integrar corpo, movimento, expressão, pensamento e sentimento.
É um instrumento facilitador do potencial criativo, da auto-percepção, da comunicação,
das transformações do individuo e das suas relações com tudo o que envolve. Como fonte
de conhecimento, coloca-nos em contato com uma linguagem completa e complexa,
proveniente de única propriedade verdadeira e inseparável de que o homem dispõe para
manifestar sua essência, sua cultura e sua história: o corpo”.

Bernhard Wosien bailarino, pedagogo da dança, desenhista e pintor, é a principal referência,
das Danças Circulares. Dedicou muitos anos de sua vida a coletar as danças étnicas.
Segundo Wosien (1996:9):
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“O corpo, em toda a gama de experiência, constitui o instrumento para o poder transcendente;
e este poder sai ao encontro da dança direta, instantaneamente e sem intermediários.
Experimenta-se o corpo como se possuísse uma dimensão espiritual interna, como canal
para a descida do poder até à esfera do homem”.

As Danças Circulares, então, representam um reencontro com as antigas manifestações
expressivas e criativas de diferentes grupos sociais e culturais.

Ao se permitir entrar em contato com as danças dos povos, é possível vivenciar a forma
como um povo se movimenta e se estrutura. No começo, até pode parecer desconfortável ao se
deparar com uma métrica diferente, um movimento corporal que não parece familiar, no entanto,
pouco a pouco, ao experienciar essa diversidade de ritmos e movimentos, propiciamos espaço
para acessar algo novo e quem sabe, inesperado.
Oferecer ao nosso corpo uma variedade de estímulos que gerem pequenos conflitos é uma
das riquezas de uma roda de Dança Circular

Assim, abrimos um caminho de construção e de busca de um corpo próprio e singular, que
é diferente de todos os outros. Tornar-se espectador de seu próprio corpo, sentindo-o, é uma
das formas de estar presente em suas sensações. E esta expressão da busca da individualidade
encontra espaço para ser recebida e acolhida pela coletividade humana, quando damos as mãos
em uma roda de Dança Circular (Giraflor, 2014).
Objetivo

Contribuir para o despertar da consciência coletiva, individual e circular, através da alegria
e da leveza das Danças Circulares nas Formações Continuadas dos profissionais de educação.
Registro Fotográfico: Vivenciando as Danças Circulares

Formação: Cultura Afro-Brasileira – Lei 10.639/2003
Formação: Pedagogia Sistêmica
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Metodologia
O repertório das Danças Circulares, apresentado e realizado nas formações de profissionais
da educação, foi escolhido de acordo com cada tema: Cultura Afro-Brasileira (Lei 10.639/2003) e
Pedagogia Sistêmica, com o objetivo de despertar e vivenciar o mesmo através da corporeidade,
musicalidade e circularidade.
Formação – A Cor da Cultura – Lei 10.639/2003 (nos estabelecimentos de Ensino
Fundamental e Médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura
Afro-Brasileira).
Danças Circulares:

– Guerreiros Nagô; releitura da brincadeira de roda Escravos de Jô.
– Morena de Angola;

– Da abobora faz melão;

– Kwaheri: África –Kenya Canção tradicional de despedida.

Formação - Pedagogia Sistêmica: Percepções e soluções sistêmicas para professores, pais e/
ou responsáveis e alunos.
Danças Circulares:

– Aquarela do Brasil (Toquinho);
– Amanhecer;

– The Sun shines on everyone; (O sol brilha para todos);
– Agradecer e Abraçar.

Considerações Finais
Os benefícios das Danças Circulares na Formação Continuada de professores e funcionários
foram alcançados. Pode-se constatar a alegria, a cooperação e a integração dos participantes.
No círculo, foram compartilhadas emoções, momentos lúdicos, abertura para o novo, a
superação do medo de não acertar o passo ou de se sentir fora do contexto. Segundo o depoimento
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de alguns professores, certos gestos e emoções remeteram a momentos da infância e a outros
momentos importantes em determinada época de sua vida.
Após as danças, os participantes demonstraram uma maior abertura e contribuição sobre
o tema exposto.
As Danças Circulares na Educação são um convite ao encontro do “eu” e do Todo.

“De mãos dadas na roda e se movendo juntos no compasso da música, cria-se um senso de
comunidade, de pertencer, que é muito reconfortante”. (Frances e Bryant-Jefferies, 1998;
61)
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OS ESTÁDIOS DE FUTEBOL
E A GEOMETRIA

Maurício Mailan Lange1

1. Introdução

O

s conteúdos relacionados à Geometria, assim
como a maioria dos demais conteúdos da
disciplina de Matemática, normalmente, são

trabalhados de forma expositivo-dialogados pelo professor,
utilizando-se apenas de quadro e giz. Nessa forma de abordagem,
os alunos não participam de forma ativa do processo de
aprendizagem. E, segundo Arcavi apud Fainguelernt apud
Neves, (2008, p.60), “as interações do aprendiz com o meio
desempenham papel ativo no processo ensino-aprendizagem e
estão baseadas na teoria da concepção do espaço pela criança,
bem como nos aspectos psicológicos desses processos”.
Além disso, Freudenthal apud Smole apud Regina da Silva Pina Neves
(2008, p.59), salientam que “a Matemática deve ser considerada para a criança,
aquele espaço no qual ela vive, respira e se move. Espaço este, que a criança
deve aprender a conhecer, explorar, conquistar e ordenar para viver, respirar
e nele mover-se melhor”. Além deles, Pestalozzi acreditava que uma educação
seria verdadeiramente educativa se proviesse da atividade dos jovens. Fundou
um internato onde o currículo adotado dava ênfase às atividades dos alunos
como canto, desenho, modelagem, jogos, excursões ao ar livre, manipulação
de objetos, cujas descrições deveriam preceder as definições; o conceito
nascendo da experiência direta e das operações sobre as coisas.
1. Professor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Wanda Rocha Martins. Especialista
Matemática, Mídias Digitais e Didática. E-mail: mmailange@yahoo.com.br

Mendes (2005, p. 53-54) apud Bezerra & Mendes, diz que:

“Para que o ensino de Matemática alcance seus objetivos, proporcionando aos estudantes
oportunidades de desenvolverem habilidades e conhecimentos úteis, e que os preparem,
como homens comuns, para ter uma compreensão relacional do conhecimento matemático
ensinado na escola, é necessário a utilização de uma metodologia que valorize a ação
docente do professor, através de um ensino partindo do concreto para o abstrato.”

A motivação, para o desenvolvimento desse trabalho, ocorreu pelo fato de considerar que o
processo ensino-aprendizagem da Matemática está intimamente ligado ao entendimento inicial,
por parte do aluno, do conteúdo a ser trabalhado. Isso se confirma, tendo em vista o texto de
NEVES (2008) que afirma que pesquisadores em Educação Matemática têm buscado, nos dias
atuais, novas estratégias para o ensino e para a aprendizagem da Matemática, e que o objetivo
desses estudos é a democratização do acesso a esse saber, haja vista o consenso entre docentes e
discentes em relação à sua não-aprendizagem pela maioria dos que iniciam seu estudo.

O presente trabalho apresenta o relato de uma experiência pedagógica desenvolvida em
uma turma de 6º ano, duas turmas de 8º ano e três turmas de 9º ano do Ensino Fundamental da
Escola Municipal Professora Wanda Rocha Martins.
O referido projeto de ação consistiu em trabalhar com a Geometria, tendo como base
maquetes dos principais estádios de futebol de alguns dos países participantes da Copa do Mundo
FIFA de 2014, as quais foram construídas pelos alunos das turmas acima citadas. Nesse projeto,
enfatizou-se o trabalho de maneira diferenciada do conteúdo, objetivando uma maior participação
dos alunos e, consequentemente, êxito na aprendizagem. D’Ambrósio (2001) e Silva e Oliveira
(2008), acreditam que o grande desafio dos educadores matemáticos é tornar a Matemática
interessante, atrativa, relevante e atual. Dentro desse espírito, foi elaborado e desenvolvido o plano
para aplicação do conteúdo de forma contextualizada.

Além disso, para a elaboração do referido plano de ação, foi feita uma reflexão em torno
dos objetivos gerais da disciplina de Matemática da Escola, que são: estimular o desenvolvimento
do raciocínio lógico do educando (por meio de atividades que exijam sua concentração), ter
capacidade de selecionar dados (interpretar e concluir ideias) e aplicar corretamente os
conhecimentos adquiridos.
2. O desenvolvimento da prática pedagógica

Os estudos sobre Educação Matemática nos levaram a conhecer novas propostas de ensino,
que colocam o aluno como agente ativo no processo de aprendizagem e é, também, com essa
proposta que se buscou a maneira de trabalhar com o assunto tão abordado naquele momento –
Copa do Mundo – dentro da disciplina de Matemática.

Nessa proposta, não tivemos a proposição de abolir a tradicional aula expositiva, mas sim de
aliar a mesma um momento inicial em que os alunos participariam da construção do conhecimento
e, possivelmente, assim, conseguiriam entender melhor o assunto que seria posteriormente
debatido e sistematizado em sala de aula.
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Conforme anteriormente citado, esta prática fez parte de uma proposta pedagógica de
trabalho, onde todas as disciplinas trabalhariam vinculadas a um tema comum, ou seja, a Copa
do Mundo FIFA de 2014. Este projeto maior distribuiu todas as turmas da Escola em cinco países
participantes da Copa de 2014, sendo cada país pertencente a um dos continentes, ou seja, um país
das Américas, um país da Europa, um país da Oceania, um país da África e um país da Ásia. Esse
projeto culminou em uma mostra realizada em um sábado letivo em que cinco salas de aulas foram
“transformadas” em expositores de todas as produções desenvolvidas nas diferentes disciplinas,
onde cada uma delas expôs os trabalhos de cada um desses cinco países.

Como todas as disciplinas estavam trabalhando em paralelo com o mesmo assunto, isso
facilitou o entendimento por parte dos alunos referente ao desenvolvimento dessa proposta, tendo
em vista que já estavam em contato com o assunto.
A aplicação do referido plano de ação, ocorreu em três momentos. No primeiro momento,
dia em que se começou a desenvolver o plano, foi feita a apresentação à turma do assunto e dos
objetivos do trabalho a ser desenvolvido, ou seja, foi proposto que os alunos fizessem uma pesquisa
referente aos principais estádios de futebol pertencentes ao país ao qual sua turma estava destinada
a desenvolver suas pesquisas e trabalhos.

Em um segundo momento, já com os alunos tendo em mãos as pesquisas referentes aos
estádios, foi proposto que os mesmos confeccionassem, extraclasse, uma maquete de um desses
principais estádios de futebol. Esta maquete poderia ser feita individualmente ou em grupos
por afinidade de interesses, conforme os alunos preferissem. Neste momento, foi ressaltada a
importância dos cuidados a serem tomados no momento da construção da mesma, tendo em vista
o objetivo posterior de trabalhar com os entes geométricos envolvidos: tanto na construção quanto
nas formas geométricas destas.
Posteriormente, em um terceiro momento, e na véspera do dia da Mostra de todos os
trabalhos da escola, foi pedido para os alunos que trouxessem as suas maquetes para a aula. Neste
dia, em cada turma, foi aberto um momento para que cada grupo pudesse expor a sua maquete
e fazer uma exposição dialogada citando os entes geométricos observados por eles durante e
posteriormente às construções. Ainda neste encontro, e após essa exposição por parte dos grupos,
foi aberto um momento de debate para que toda a turma pudesse fazer uma ligação entre os
conceitos abordados por todos.

A seguir, podemos observar nas figuras 1, 2, 3 e 4, algumas dessas maquetes confeccionadas
pelos alunos.
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FIGURA 1 – Maquete do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán,
localizado em Sevilla, na Espanha.

FIGURA 2 – Maquete do Estádio Ahmadou Ahidjo, localizado
na República dos Camarões, na África Central.

FIGURA 3 – Maquete do Estádio Ahmadou Ahidjo, localizado em Gold Coast, na Áustrália.

FIGURA 4 – Maquete do Estádio Internacional de Yokohama,
localizado em Yokohama, no Japão.

3. Considerações finais
Levando em consideração o trabalho realizado pelos alunos e as suas colocações e reflexões
feitas no debate final de sala de aula, podemos concluir que os objetivos da proposta foram
atingidos. Além disso, tendo em vista os posteriores trabalhos desenvolvidos com as turmas, no
que tange ao estudo da Geometria, pode-se perceber que os estudantes apresentaram um melhor
aproveitamento, quando comparados às turmas em que esse mesmo assunto foi desenvolvido
em anos anteriores, sem a aplicação dessa atividade de construção prática e, na qual os mesmos
puderam visualizar de forma concreta muitos conceitos que, normalmente, são lançados de forma
verbal durante as aulas.
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Além disso, só o fato de os mesmos poderem produzir as maquetes e terem um espaço
para expor seus trabalhos, sendo assim valorizados e colocados como agentes ativos no processo
de construção dos conhecimentos, gerou interesse e curiosidade em participar da aula. Essa
experiência torna-se positiva, pelo fato de manter os alunos concentrados, conseguindo relatar
aquilo que é pedido nas atividades, aumentando, assim, a probabilidade de entendimento do
conteúdo ao final da exposição ou, pelo menos, que consigam elaborar perguntas pertinentes,
esclarecendo assim suas dúvidas.
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ENSINO DE LÍNGUA MATERNA NA ESCOLA:
CHICO BENTO COMO POSSIBILIDADE DE
CONSTRUÇÃO OU DESCONSTRUÇÃO DO
PRECONCEITO LINGUÍSTICO
Arlézia de Souza

A

s questões que envolvem as variedades da língua
materna, há um tempo, despertam substanciado
interesse, seja por aqueles que defendem que

há uma única forma de falar que deve ser considerada correta,
seja pelos que consideram que todas as variedades da fala
são igualmente relevantes. Enquanto professora de Língua
Portuguesa da Rede Pública Municipal, dos Anos Finais, percebo,
diariamente, como os alunos ainda concebem a disciplina de
Língua Portuguesa: uma disciplina difícil e distante da realidade
deles e na qual há muita reprovação.
Então surge uma indagação: como pode o aluno ter tantas dificuldades na
própria língua materna? Os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN’s, (p.19)
chamam atenção para os fracassos escolares demonstrados em avaliações
do ensino e colocam no eixo da discussão a questão da leitura e da escrita,
afirmando que a escola não consegue garantir o uso eficaz da linguagem.

Partindo, desta realidade, pensemos algumas questões: há um tempo
considerável, estamos tendo acesso a pesquisas e estudos que indicam que
as aulas de português precisam ser repensadas; que comprovam que não é
possível que tais aulas tenham como única finalidade o ensino da língua
considerada “padrão, culta”. Urge a necessidade de valorizarmos as variedades
da língua, de levarmos em consideração, de respeitarmos e valorizarmos o
modo como nossos alunos falam. Mas por que será que na prática da sala de
aula essas ideias não ganham notoriedade?
1. Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Angélica Villanova Leal
Campello. Especialista em Linguística. E-mail:arlezias@yahoo.com.br

É preciso que repensemos nossos discursos expostos em aula em relação à língua materna,
permitindo-nos outras leituras do ensino da língua, da forma como ministramos nossas aulas e
sobre o modo como ainda permanecemos arraigados ao ensino somente da forma prestigiada,
imposta pela gramática normativa.

Para ilustrar uma das variedades presentes em sala de aula, e ainda muito desprestigiada,
analisamos aqui uma história do personagem Chico Bento, menino morador da zona rural;
inteligente, gracioso; mas que enfrenta dificuldades na vida escolar. A partir dessa análise,
estabelecemos algumas relações entre a história e a responsabilidade do educador com a
linguagem, com o discurso que repete e reforça em sala de aula, partindo do pressuposto de que
conforme Fabrício (2006, p. 48):

“[...] se a linguagem é uma prática social ao estudarmos a linguagem estamos estudando a
sociedade e a cultura das quais ela é parte constituinte e constitutiva; [...] nossas práticas
discursivas não são neutras, e envolvem escolhas (intencionais ou não) ideológicas e
políticas, atravessadas por relações de poder, que provocam diferentes efeitos no mundo
social”.

Conforme a citação exposta, quando estudamos a linguagem, estamos estudando a
sociedade e a cultura também. Numa prática discursiva preconceituosa há um apagamento de
todos os fatores variacionais que explicam a linguagem do aluno, classificando-o simplesmente de
menos capaz, já que não sabe fazer uso da própria língua.
Chico Bento e as aulas de Língua Portuguesa
Chico Bento, personagem de Maurício de Sousa, por muito tempo, foi personagem excluído
das escolas brasileiras, discriminado por falar “errado”, portanto, mau exemplo. E ainda hoje,
apesar de todas as discussões sobre as variedades da língua, Chico é pouco aproveitado nas aulas
de Língua Portuguesa, mesmo aproveitando um material riquíssimo que poderia ser utilizado para
combater, por exemplo, o Preconceito Linguístico.

A seguir, analisamos uma pequena história do Chico Bento, em um contexto de sala de
aula, visando enfocar o tema Preconceito Linguístico, partindo da perspectiva de linguagem como
prática social e de que nossas práticas discursivas não são neutras.
O texto em análise foi retirado de um blog na internet e é apenas um exemplo de várias
outras histórias do personagem em que também são ilustradas situações de sala de aula.
Vejamos:
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http://quazisertus.blogspot.com/2011/04/um-bom-exemplo-de-preconceito.html

A história em análise apresenta o título “Bom Português”, por si só interessante pelo fato de
que já permite ao professor, antes mesmo de apresentar aos alunos a história, propor uma série
de reflexões, como: a) O que vocês acreditam que seja um bom português? b) Se existe um bom
português, será que existe um português ruim? c) como vocês consideram o português falado por
vocês mesmos? Dependendo do período do ano letivo em que os alunos estejam e de como foram
ministradas as aulas de português até então, poderão surgir diferenciadas respostas, mas sabemos
que, de maneira geral, o aluno jamais ouviu falar ou pouco sabe sobre as variedades da língua e
sobre o que é preconceito linguístico.
Quando o professor propõe reflexões, como as aqui expostas, ele está introduzindo um
discurso que levará os alunos a entenderem que a prática discursiva dele é posicionada: esse
professor reconhece as variedades da língua; não está de acordo com as atitudes da professora do
Chico Bento e objetiva através da sua linguagem estimular os alunos a também lutarem contra o
preconceito linguístico.

Partindo para a análise da história, uma questão importante a ser debatida é a reação da
professora perante o modo de falar do Chico Bento: primeiramente, ela esboça uma expressão
de espanto e reage como se não tivesse entendido o que ele falou e logo depois repete a frase,
corrigindo-a. Ilustração devidamente apropriada para discutirmos com os alunos outras questões:
a) Será que a professora realmente não entendeu o que o Chico Bento estava dizendo? b) Vocês
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entenderam quando leram? c) Havendo entendimento, é possível afirmarmos que o Chico Bento
não sabe falar português? d) Vocês conhecem pessoas que falam como o Chico Bento?

O que muitos, inclusive professores da Língua Portuguesa, ainda insistem em denominar de
“erros de português”, Bortoni (2004, p. 36), salienta:

“Erros de português são simplesmente diferenças entre variedades da língua. Com
frequência, essas diferenças se apresentam entre a variedade usada no domínio do lar, onde
predomina uma cultura da oralidade, em relações permeadas pelo afeto e informalidade,
como vimos, e culturas de letramento, como a que é cultivada na escola.”

Chico Bento é um exemplo de ilustração muito pertinente para a colocação de Bortoni,
porque ele é um menino afetuoso, que tem uma relação muito carinhosa com os pais e nunca foi
castigado em casa pela maneira como fala, até porque ele reproduz a fala de seus familiares. No
entanto, ao chegar à escola, a professora o coloca de castigo e dá o prazo de um dia para que ele
esteja “fino no português”. O menino vai embora da escola triste e, principalmente, sem entender
exatamente o que aconteceu. Menino este do interior, de pés descalços, roupas simples, chapéu de
palha, semelhante a milhares de meninos do Brasil, que não são valorizados na escola.

Reforçando o exposto, utilizamos uma citação de Camacho (2006, p.70) que vai além da
questão da desvalorização, afirmando que:

[...] quanto maior a familiaridade cultural que o alunado mantém com a modalidade
veiculada pelo ensino, tanto maior a probabilidade de êxito ao longo do processo escolar.
Nesse aspecto, as camadas marginalizadas nadam contra a maré. A modalidade de cultura
que a escola desenvolve afina-se mais com a das classes dominantes. O problema é maior
quando tal modalidade se impõe no ensino como referencial exclusivo a que outros modos
de existência cultural acabam por submeter-se.

A expressão figurada “nadam contra a maré”, está evidenciando exatamente o que ocorre
nas salas de aula brasileiras. Aqueles alunos que não dominam a língua prestigiada são, mesmo
que às vezes de maneira “mascarada”, excluídos e acabam acreditando que realmente “não sabem
falar”, que são menos capazes e com o passar do tempo ainda podem tornar-se introspectivos no
ambiente de sala de aula. A instituição escolar que deveria ser a promovedora da igualdade, com
frequência, faz uma preconceituosa e descabida classificação dos alunos: incluídos ou excluídos no
seu processo escolar.

Se o personagem Chico Bento, que aqui representa milhares de brasileiros fala “quar” e
a língua padrão só admite “qual”, fala “pranta” e a língua padrão só admite “planta”, e por isso é
discriminado, é porque a escola e os profissionais do ensino continuam propagando uma linguagem
preconceituosa que ignora, entre outros, a relação linguagem, sociedade e cultura.

Quando trabalhamos histórias como a daqui exemplificada, do Chico Bento, “corremos o
risco” de, através da linguagem, reforçarmos o Preconceito Linguístico, caso tomemos uma posição
a favor da atitude da professora. Por outro lado, a mesma história, pode, justamente, possibilitar o
contrário: se soubermos mostrar que o personagem sabe sim falar, que ele é inteligente e pode ser
apreciado por todos com satisfação. Quando reconheço como legítimas todas as variedades da fala
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que os meus alunos apresentam, estou possibilitando igualdades de oportunidades tanto quando
reconheço somente a língua prestigiada como aceitável?

Penso que a maneira como ministramos as aulas de língua materna não são simplesmente
uma escolha pessoal que não causam nenhum malefício, ao contrário, os discursos que escolhemos,
enquanto professores, para propagarmos como “verdade”, podem excluir meninos, que na vida
real, se comunicam como o “Chico Bento”, assim como possibilitar-lhes oportunidades iguais às
que os falantes de variedades de variedades prestigiadas já tem.
Discriminação Linguística é ignorância

O fato de as pessoas e, lamentavelmente, muitos professores também discriminarem
certas formas linguísticas tem origem na ignorância, ou seja, desconhecem a origem das palavras,
desconhecem a história pela qual as palavras passaram e concluem que as pessoas que falam uma
variedade considerada desprestigiada são menos capazes.

As variedades de uma mesma língua estão sempre em contato, formas que são prestigiadas
em um dado momento histórico não o são em outro ou vice-versa: o certo é que todas as construções
presentes nas falas das pessoas têm uma história, têm uma justificativa e por isso precisam ser
consideradas e valorizadas.

Os PCN’s (p. 31) enfatizam essa afirmação, deixando clara a importância de que as variedades
linguísticas sejam respeitadas e valorizadas:

O problema do preconceito linguístico disseminado na sociedade em relação às falas
dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional mais amplo de
educação para o respeito à diferença [...]. A questão não é falar certo ou errado, mas saber
qual forma da fala utilizar, considerando as características do contexto de comunicação, ou
seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas.

Atingir-se-ia, assim, um dos objetivos gerais propostos pelos PCN’S para o ensino
fundamental, que é: conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português falado.
Reflexão sobre a prática

Felizmente, há publicações excelentes debatendo os pontos colocados aqui em discussão;
estudiosos comprometidos, de relevância extraordinária, como os aqui referidos. No entanto, na
prática da sala de aula, as mudanças são ainda tímidas ou inexistentes. Um número elevado de
professores do Ensino Fundamental, por razões variadas, que aqui não serão julgadas, não estão
preparados para trabalhar efetivamente o preconceito linguístico, as variedades da língua e todas
as problemáticas as quais a desconsideração desses temas acarreta.

Penso que um início importante seja aproveitar as oportunidades que os próprios alunos
oferecem para debatermos essas questões. É comum em sala de aula um aluno corrigir o outro ou
então debochar da fala escutada. Tais situações precisam ser aproveitadas para que se comece,
efetivamente, a “plantar a semente” da valorização da Língua Portuguesa em todas as suas variedades.
Ensino de Língua Materna na Escola: Chico Bento como Possibilidade de construção ou Desconstrução do preconceito Linguístico

83

E, além de aproveitarmos as oportunidades, precisamos posicionarmos: quais discursos
nós professores temos divulgado e construído? Quais verdades pretendemos disseminar? De que
a Língua Portuguesa é hegemônica? Apresenta uma única forma de falar e escrever corretamente
e por isso as crianças frequentam a escola: para aprender com os professores, detentores do saber,
como utilizar a própria língua materna? Ou será que compreendendo a importância dos nossos
discursos, vamos fazer das aulas de português uma ferramenta essencial para que nossos alunos
entendam que a língua é a própria identidade de um cidadão e que não podemos desmerecê-la?

Um último fato interessante que também ilustra e acrescenta a minha fala chamou-me
atenção: ao ouvir um menino do 2º ano lendo o livro “Oi, eu sou o Chico Bento”, ele leu toda a
história com empolgação, mas corrigindo as falas do personagem. Onde dizia “Boto o meu chapéu
de paia” ele lia sem hesitar “palha”; onde dizia “Minha fessora Marrocas” ele leu “professora” e assim
sucessivamente ele fazia a alternância da expressão não prestigiada para a forma prestigiada. O
fato demonstrou que ele compreendia perfeitamente todas as palavras que estavam escritas, mas,
talvez, por estar sendo educado com a noção de que na língua há uma única forma correta, fazia as
adequações que julgava necessárias.

Por todo o exposto, finalizo enfatizando a reflexão de quais relações de poder estamos
defendendo em nossas práticas escolares. Repensar as questões sobre preconceito linguístico
e sobre a importância de todas as variedades faladas na formação da Língua Portuguesa são
essenciais e não há ninguém mais capaz de engajar e propagar essa luta do que o professor de
língua materna.
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A CONSTRUÇÃO DO 1º FESTIVAL DE ESPORTE
EDUCACIONAL ESPECIAL

Dinair Rodrigues França1
Deborah Andrade2
Leontine Lima dos Santos3
Marcio Ribeiro França4

Os protagonistas...

A

experiência

aqui

relatada

é

coletiva

e

constituída pela Assessora de Educação
Física Leontine Santos, pelos professores

(as) Dinair Rodrigues França, Deborah Cortez de Andrade e
Felipe Motta que trabalham com a Educação Física Especial
nas especificidades: Educação Bilíngue para surdos, Escola
Especial Maria Lúcia Luzzardi – educação para autistas e Escola
Especial Álvares de Azevedo- educação para cegos. Parceria
esta estabelecida a partir das práticas vivenciadas no curso de
Esporte Educacional e no desafio de reestruturar a proposta
pedagógica da Rede, a começar pela implantação e divulgação
desta metodologia para fora dos muros da escola. Com esta
meta, os professores de Educação Física Especial desejavam
realizar um evento esportivo com as escolas especiais e alunos
(as) incluídos (as) das redes municipal e estadual, da cidade
do Rio Grande, proporcionando vivências em outro ambiente
e com outro formato, o não competitivo.
1. Professora da Escola Municipal de Ensino Bilíngue Professora Carmem Regina Teixeira
Baldino. Especialista em Educação Física Escolar.
2. Professora da Escola Municipal de Educação Especial Maria Lucia Luzzardi. Especialista em
Psicopedagogia Clínica e Institucional e Especialista em Saúde Cardiometabólica do Adulto.
3. Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Carlos Lopes. Mestre em
Educação Física.
4. Professor Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena Small. Especialista em Educação
Física Escolar.

Um breve histórico do processo de formação dos professores e da proposta do Esporte
Educacional...
Tudo começou no início do ano letivo de 2013, quando a Secretaria de Município da Educação
(SMEd) disponibilizou aos professores de Educação Física a Formação Continuada da Rede de
Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional, com a durabilidade de dois anos, com foco na
metodologia do Instituto Esporte e Educação em Esporte Educacional. Neste ano, foi realizada
a implantação e divulgação desta metodologia nos espaços escolares, seguindo o propósito de
dinamizar a Educação Física e aplicar os princípios de inclusão, educação integral, construção
coletiva, respeito à diversidade e autonomia (Rosseto Junior, 2008). Neste contexto, os encontros
de formação questionavam a prática esportiva de rendimento institucionalizada e subsidiava os
profissionais a pensarem o esporte para todos, que respeita as diferentes necessidades e desenvolve
habilidades motoras, sociais, intelectuais e afetivas dos (as) alunos (as). Neste primeiro momento,
apenas a professora Dinair Rodrigues França participava e sentia a necessidade de compartilhar
suas expectativas e interrogações com outros professores da Educação Especial, questionando o
porquê dos professores que atuam com a Educação Especial não participarem. Por fim, houve
ingresso da professora Deborah Cortez de Andrade e a participação temporária do professor
Felipe Motta. Com o desenrolar da formação e esclarecida a proposta do Esporte Educacional,
os professores foram desafiados a realizar um evento de Esporte Educacional para fomentar e
divulgar a proposta entre os alunos especiais da cidade do Rio Grande.
O início de tudo...

Após visita da Assessoria de Educação Física, a Escola Especial Maria Lúcia Luzzardi, onde
presenciou uma atividade alusiva a Copa do Mundo, desenvolvida pela professora Deborah e
colegas da Instituição, somado ao desejo dos demais professores, surgiu a ideia da realização de um
evento maior que contemplasse ações educacionais e que fosse destinado às entidades escolares
que atendessem crianças, jovens e adultos especiais. A partir de então, durante os encontros de
formação, começamos a protagonizar essa experiência coletiva, tida como espaço de construção
de novos aprendizados e que contou, também, com o apoio do professor Márcio Ribeiro França,
fortalecendo a relação que se desenhava, com laços de responsabilidade, comprometimento e
cumplicidade dos envolvidos no processo.

Neste pensar coletivo e troca de experiências, muitas ideias e questionamentos quanto a
Educação Física Especial no município do Rio Grande foram surgindo e junto, o desejo de realizar um
circuito de atividades esportivas educacionais ao público da educação especial. Um sentimento de
mudanças, de reestruturação e oportunidade para práticas corporais diferenciadas a este público, que
muitas vezes se encontra excluído, deram início a proposta pedagógica e a estruturação do Festival.
O processo de construção...

Durante o período de preparação, foram articulados três encontros: o primeiro, realizado
na Escola Alvares de Azevedo, que teve como objetivo: planejar as ações e definir tarefas. Na
oportunidade, levantaram-se vários questionamentos, entre eles: Onde será realizado? Quando?
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Quais atividades contemplam a diversidade? Quantos alunos participarão? Como divulgar? Quais
parcerias realizar? Qual o tempo de duração e possíveis trajetórias de ação?

No segundo encontro, o grupo discutiu sobre as atividades que seriam oferecidas, o espaço
disponível, como receber e organizar os grupos, qual melhor horário, quem iria participar no turno
da manhã e no turno da tarde, quantas pessoas seriam necessárias para atuar no dia do evento,
levantamento de quais materiais seriam necessários e que lembrança às escolas e os (as) alunos
(as) receberiam como reconhecimento de sua participação. Quanto às atividades, foram divididas
em jogos com as mãos, jogos com os pés, jogos com raquetes, jogos de atenção e raciocínio lógico,
atividades livres de lazer, espaço de dança, espaço de leitura, espaço para lanchar, recepção e painel
de registro.
Nesse processo de planejamento e implantação de ações coletivas, paralelamente, cada
professor desempenhava suas tarefas em suas escolas, para divulgar e implantar o esporte
educacional especial. Portanto, concomitante a este tempo, a professora Dinair organizou um
projeto de esportes com raquetes com seus (suas) alunos (as) surdos (as), ministrando oficinas de

confecção de raquetes, estudos de jogos e adaptação dos mesmos. Estes jogos foram confeccionados
com material reciclado, cabide de arame, meia calça, papelão, cola, têmpera e E.V.A. e foram
utilizados no evento, além de raquetes de madeira, bolinha de tênis, bolinha de piscina (plástica),
bolinha de borracha, bolinha de meia. Uma diversidade de materiais explorados e vivenciados
pelos (as) alunos (as) surdos (as) que foram aplicados na estação das raquetes.
O terceiro encontro aconteceu no Centro Esportivo do SESI, local em que ocorreu o Evento,
para verificar o material esportivo disponível e definir a logística das estações, além de estabelecer
parceria com os professores do SESI que atuariam na atividade.

Faz-se necessário compartilhar o processo de construção do evento, pois o mesmo tinha que
motivar os(as) alunos(as), deixá-los(as) alegres, então pensamos em jogos divertidos e que fossem
apresentados de forma bem colorida. Que tivesse uma recepção acolhedora e uma organização de fácil
entendimento às escolas participantes, contemplando a diversidade e particularidade de cada grupo.
Desta forma, no dia anterior, as quadras foram divididas em estações, as quais foram identificadas
através de painéis coloridos, cartazes e balões com cores específicas para cada atividade. Além das
estações, foi pensado um espaço alternativo, localizado fora das quadras esportivas, onde havia pingpong adaptado, xadrez gigante, biblioteca e local para descansar e merendar.
Compartilhando o relatório do Evento...

O 1º Festival de Esporte Educacional Especial foi realizado no dia 29 de agosto de 2014,
no Centro Esportivo do SESI. Contou com o apoio do SESI, no que concerne à cedência do espaço,
materiais e professores que auxiliaram na monitoria das atividades; do Núcleo de Diversidade e
Inclusão da Secretaria de Município da Educação, que ficou com a responsabilidade da acolhida e
lanche, também contou com o professor Marcio França, este auxiliou na montagem dos espaços
para que os mesmos fossem acolhedores.
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A responsabilidade do Evento ficou por conta da Assessoria de Educação Física em conjunto
com os professores Dinair França, Deborah Andrade e Felipe Mota, os quais tiveram a tarefa do
planejamento, execução e avaliação do mesmo.

O referido evento foi planejado em forma de circuito de atividades esportivas educacionais
para alunos das escolas especiais e alunos incluídos das escolas das redes municipal e estadual de
ensino da cidade do Rio Grande.
Durante os turnos da manhã e da tarde, tivemos o atendimento de duzentos e trinta e quatro
alunos (as), estes (estas) oriundos (as) de dezesseis instituições, sendo elas: EMEF São Miguel,
EMEF Clemente Pinto, EMEF Assis Brasil, EMEF Admar Correa, EMEF Porto Seguro, EMEF Olavo
Bilac, EMEF Peixoto Primo, EMEF Antônio Carlos Lopes, EEEF Barão do Cerro Largo, EEEF Miguel
Couto, E. E.F. Nossa Senhora Medianeira, E.E. José Alvares de Azevedo, E.E. Maria Lúcia Luzzardi,
Associações de Pais e Mestres dos Excepcionais / APAE, Educação Bilíngue para surdos, Centro de
Formação para a Diversidade Cultural e Inclusão - Escola Viva. Além dos alunos (as), circularam no
evento pais e/ou responsáveis, professores e alunos da Rede Municipal de Ensino.

A divulgação foi realizada através do cartaz impresso, conforme exposto abaixo, que foi
encaminhado a todas as escolas da Rede Municipal e a 18ª CRE, que ficou com a responsabilidade da
divulgação junto as escolas da rede estadual. Além da divulgação no site da Secretaria de Município
da Educação, redes sociais, mídia eletrônica, Jornal Agora e TV FURG, que fez a cobertura do Evento.

Cartaz de divulgação do Evento

A seguir, imagem ilustrativa das estações realizadas no Festival que contemplavam as
seguintes habilidades: jogos com as mãos, circuito motor, jogos de atenção e raciocínio, jogos com
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raquetes, Fusen (vôlei com balão surpresa), jogos com os pés.

Estações do Festival de Esporte Educacional Especial

Além das atividades realizadas no circuito, havia espaços livres de lazer, onde os (as) alunos
(as) circulavam livremente, sendo eles: ping-pong, xadrez gigante, pebolim, espaço de leitura,
espaço para lanchar. Os espaços alternativos foram pensados para contemplar alunos (as) que não
se sentissem confortáveis em jogos coletivos ou muito agitados, além de acolher as famílias que
acompanhavam seus (suas) filhos (as) , havendo assim uma integração.

Alunos recebendo instruções nas estações – Espaços alternativos

A avaliação do Evento foi elaborada a partir de observação e registro realizado pelos
organizadores no decorrer das atividades. Além dos registros feitos pelos (as) alunos (as) no
painel, localizado na entrada do Centro Esportivo do SESI, onde os (as) mesmos (as) deixaram sua
marca e, espontaneamente, expressaram sua satisfação.
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O grande dia...

Alunos (as) realizando seus registros no Painel

A recepção dos (as) alunos (as) foi realizada na entrada do Centro Esportivo do SESI pela
estudante de Psicologia, Juliana França, a qual recepcionava os (as) alunos (as), entregando um
boton, de confecção artesanal, com o logo do evento e a frase “Eu participei”; além de direcioná-los
a colocação dos coletes, organizando as equipes por cores. Cada cor se destinava a uma estação o
que facilitou a dinâmica do rodízio dos (as) alunos (as) entre as atividades.

Logo, foi realizado o cerimonial de abertura do Evento com a acolhida da Superintendente
de Ensino da SMEd , Juliane Alves, seguido da fala da Assessora de Educação Física que deu o
Festival por aberto, direcionando as equipes para suas estações e iniciando o rodízio, onde cada
equipe vivenciou 15 minutos em cada estação.

O lanche foi organizado de forma que os (as) alunos (as) se deslocavam até o refeitório, onde
eram recepcionados pelas colegas do Núcleo de Diversidade e Inclusão da Secretaria de Município
da Educação, em parceria com as funcionárias do SESI que auxiliaram neste momento.
Ao final do rodízio, as escolas foram chamadas a receber, das mãos do vice-prefeito Eduardo
Lawson, o troféu de participação.

EMEF Admar Correa e APAE/RG recebendo o troféu de participação

Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental

90

Compartilhando experiências e relatos...
O relato da professora Dinair França mostra o cuidado que se teve durante o processo de
construção e definição das estações, pois “as raquetes confeccionadas de arame e meia calça com um
barbante comprido amarrado em seu cabo e uma bola de meia na outra extremidade, foi pensada
para dar conta dos participantes cegos, que no dia não passaram pela estação. Mas a raquete
acabou fazendo sucesso entre os participantes cadeirantes, que ao rebater a bolinha não perdiam
o contato por estar presa a raquete”. O artefato pensado na Oficina de Raquetes, juntamente com
os (as) alunos (as), foi motivo de alegria para as crianças cadeirantes, que pediram para levar para
casa, e acabaram sendo presenteadas.
Já o professor Márcio França fez o seguinte relato “no turno da manhã levei meus (minhas)
alunos (as) da EMEF Helena Small para visitarem o evento e terem um exemplo de inclusão e
superação. O surpreendente foi eles manifestarem o desejo de participarem das atividades por
sentirem-se motivados pela diversidade, alegria e colorido dos espaços”.
Os (as) alunos (as) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil, ao serem
questionados sobre qual atividade mais gostaram, relataram ter gostado do vôlei com balão
surpresa, porque eles conseguiram jogar e a bola não caia tão rápido.

Professores e familiares se mostraram motivados durante a permanência no evento e
elogiaram tanto a organização quanto as atividades propostas que contemplavam a diversidade
dos (as) alunos (as). Relataram também o quanto foi divertido e prazeroso participar do evento.

O que move este grupo de professores, desafiados pela Assessoria de Educação Física, é
saber que atividades como estas estimulam a corporeidade dos (as) alunos (as), assim como a
superação de limites, além de, muitas vezes, estimular a autonomia e oralidade dos (as) alunos (as).
A partir da imagem abaixo, podemos perceber a autonomia do aluno que, de pronto, concordou em
dar a entrevista para a TV FURG, além da cumplicidade e satisfação dos pais, que o acompanhavam
no evento, sorrindo ao fundo e registrando o momento.

Alunos da EEEF Miguel Couto dando entrevista a TV FURG
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Finalizando...
Para finalizar este trabalho coletivo, organizado pela Assessoria de Educação Física, juntamente
com os professores envolvidos, colocamos que os objetivos foram alcançados, tendo a participação
de todos os presentes, além da divulgação do Esporte Educacional entre os demais profissionais que
trabalham com este público. Além disso, o evento também proporcionou a integração entre alunos
(as), familiares e professores (as) das Escolas Especiais e alunos (as) incluídos (as) da rede municipal
e estadual de ensino. Além de oportunizar aos professores vivências, junto a seus estudantes, de um
esporte que trabalha pela formação integral do (a) aluno (a).
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A METODOLOGIA DE PROJETOS DE
APRENDIZAGEM E O USO DAS TECNOLOGIAS
DIGITAIS NO ENSINO DE HISTÓRIA
Elisabete Rodrigues Moraes1

D

esde tempos remotos, os educadores têm buscado novas
formas de ensinar e facilitar o processo de aprendizagem.
Nesta busca incessante, os profissionais da educação
muitas vezes divergem sobre tais métodos e em algumas situações chegam
a abolir completamente algumas metodologias de seu cotidiano escolar.
Entretanto, na era da informação na qual vivemos, onde as tecnologias
estão a serviço da mídia para criar ou reprimir comportamentos e
padrões, urge repensarmos as práticas pedagógicas, a fim de buscarmos
novas soluções que atendam às necessidades do aprendiz do século XXI,
que vive em um novo contexto social repleto de mudanças tecnológicas,
onde coexistem novas formas de leitura e de visão de mundo.
Com o advento de novas tecnologias o mundo passa por transformações
constantes, muitas vezes impercebíveis. O homem cada vez mais sente
necessidade de buscar, criar e descobrir coisas novas, descobertas que
venham ao encontro de suas necessidades cotidianas. Tais inovações acabam
transformando o modo de agir de uma sociedade ao mesmo tempo em que
contagia e influencia outras culturas que interagem com ela. Foi assim, com
a descoberta e uso do fogo, da escrita, da arte, das tecnologias e métodos
agrícolas, enfim, com todas as inovações ocorridas no mundo até nossos dias.

Com as tecnologias da informação e da comunicação não poderia ser
diferente! Elas cresceram, propagaram-se e abriram ao meio educacional e,
consequentemente, ao professor uma nova perspectiva de metodologias de
ensino, transformando o laboratório em sala de aula onde o aluno deixa de
ser um agente passivo e passa a ser interativo no processo de construção do
conhecimento.

1. Professora de História da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Néri, na cidade do
Rio Grande, RS. Mestre em História – Mestrado Profissional em História – FURG. beteandre@

yahoo.com.br

Dentre as metodologias utilizadas, atualmente e que possibilitam o trabalho através do
uso das tecnologias, estão os “Projetos de Ensino” e os “Projetos de Aprendizagem”. Para que se
compreenda o que queremos abordar, é preciso traçar as principais diferenças entre estas duas
metodologias. Além do que, a partir desta compreensão, torna-se mais acessível o entendimento
das mesmas e de seu crescimento nas práticas educativas e das propostas educacionais de diversas
redes de ensino do país.
O termo projeto é bastante recente em nossa cultura. São associadas a esse termo diferentes
acepções: intenção (propósito, objetivo, o problema a resolver); esquema (design);
metodologia (planos, procedimentos, estratégias, desenvolvimento). Assim, podem ser
concebidas a atividade intelectual de elaboração do projeto e as atividades múltiplas de
sua realização. (BOUTINET citado por FAGUNDES, LAURINO-MAÇADA E SATO, 1999, P. 15)

A partir desta definição de “metodologia”, “planos”, “procedimentos”, passamos à
diferenciação entre Projeto de Ensino e Projeto de Aprendizagem. O projeto de Ensino, parte
da elaboração do professor, de um grupo de professores, instituição escolar, etc., de assuntos e
procedimentos que serão trabalhados com a turma ou turmas em um determinado espaço/tempo.
A escolha dos temas que serão trabalhados obedece alguns critérios que são estabelecidos pelo
professor ou grupo que determinou o projeto. Note-se que as decisões partem do professor, tendo
este o monopólio do conhecimento. O aluno, nesse caso, é passivo, alheio ao processo de ensino.
Seus saberes, suas vivências, seu contexto sociocultural nem sempre são considerados. O professor
pode até tentar, de forma generalizada atribuir um perfil para a clientela que será atendida,
de acordo com o que conhece da sociedade escolar e dos usos e costumes desta comunidade.
Entretanto, entre um aluno e outro, são múltiplas as diferenças culturais existentes, ou seja, há um
universo de interesses entre um indivíduo e outro, pois somos seres únicos.
O Projeto de Aprendizagem procura sanar esta lacuna ao buscar no interesse do próprio
aluno, o tema para pesquisa. Ou seja, o aluno, passa a ser autônomo para escolher o assunto que
lhe interessar. Consequentemente, suas vivências, seus valores, sua visão de mundo, estarão
intrinsecamente atreladas a esta escolha. A curiosidade do aluno passa a ser o elemento motivador
da pesquisa. Entrementes, os conteúdos curriculares passam a ser elaborados e pensados a partir
de uma relação com os temas escolhidos pelo educando. Tal relação proporciona também a prática
da interdisciplinaridade, tão falada nos meios escolares e que até então estava mais atrelada à
teoria do que à prática.
Para Fagundes,

“...é a partir de seu conhecimento prévio que o aprendiz vai se movimentar, interagir com o
desconhecido, ou com novas situações, para se apropriar do conhecimento específico - seja
nas ciências, nas artes, na cultura tradicional ou na cultura em transformação”.( LAURINOMAÇADA e SATO,1999, p. 16)

Concordando com tal citação, podemos concluir que para que ocorra aprendizagem, é
necessário que haja significação, ou seja, o aluno precisa saber o porquê de estar aprendendo
sobre determinado assunto. Este assunto por sua vez, deve estar atrelado às suas vivências ou
relacionado de alguma forma à sua realidade. Neste sentido, os projetos de aprendizagem podem
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atender estas necessidades no momento em que os temas surgem movidos pela escolha do
aprendiz. Suas dúvidas e indagações o farão elaborar as diretrizes do projeto
Por outro lado, no momento em que ocorre a relação pesquisa/conteúdos o aluno passa
a ver definida a relação temática a ser estudada/realidade vivida, percebendo a significação nos
conteúdos escolares que o educador insere no âmbito dos projetos de aprendizagem tornando-os
significativos e atrativos.
Temos encontrado que esta inversão de papéis pode ser muito significativa. Quando o
aprendiz é desafiado a questionar, quando ele se perturba e necessita pensar para expressar
suas dúvidas, quando lhe é permitido formular questões que tenham significação para ele,
emergindo de sua história de vida, de seus interesses, seus valores e condições pessoais,
passa a desenvolver a competência para formular e equacionar problemas. Quem consegue
formular com clareza um problema, a ser resolvido, começa a aprender a definir as direções
de sua atividade. (FAGUNDES, LAURINO-MAÇADA E SATO, 1999, P. 16)

Nesta perspectiva educacional, podemos dizer que trabalhar com projetos de aprendizagem
propicia ao professor um “leque” de opções que poderão ajudar - e muito - na sua prática no sentido
de “gerenciar” as múltiplas atividades que decorrerão deste processo, ao mesmo tempo em que
permite ao aluno desenvolver competências como autonomia, compreensão, assimilação, entre
outras palavras, conforme a citação abaixo, aprende a definir as direções de sua atividade.
Segundo Almeida (2005),

O professor que trabalha com projetos de aprendizagem respeita os diferentes estilos e
ritmos de trabalho dos alunos desde a etapa de planejamento, escolha do tema e respectiva
problemática a ser investigada. Não é o professor quem planeja para os alunos executarem,
ambos são parceiros e sujeitos de aprendizagem, cada um atuando segundo o seu papel e
nível de desenvolvimento. (ALMEIDA, 2005, p.)

De acordo com ALMEIDA, podemos concluir que nesta nova relação professor/aprendiz,
são superadas as separações entre o que sabe e o que não sabe, ao mesmo tempo em que emerge a
construção de um conhecimento mais significativo, compartilhado pelos elementos envolvidos no
processo. Assim, os currículos escolares necessitam ser elaborados, a fim de atender os interesses
do aluno e os fatores socioculturais em que os mesmos se situam visando terminar com a separação
entre conteúdo trabalhado e interesse do aprendiz.
Entretanto, surge uma questão crucial: como aliar os conteúdos escolares aos projetos
de aprendizagem desenvolvidos a partir de temáticas escolhidas pelos alunos? A resposta a esta
questão começa na análise do que é importante ou não constar nos currículos escolares. Ou seja,
todos os conteúdos do currículo escolar são indispensáveis, ou a escola pode ter autonomia para
repensar estes currículos e adequá-los à sua realidade? Por outro lado, ao elaborarmos o currículo,
embora tenhamos por objetivo uma integração entre as diferentes disciplinas, esbarramos na
problemática das especializações criando uma “... fronteira disciplinar, com sua linguagem, e com
os conceitos que lhes são próprios, isolando a disciplina em relação às outras e em relação aos
problemas que ultrapassam as disciplinas”. (MORIN citado por PADILHA, 2005).
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Nesta perspectiva, ao repensarmos o currículo quando temos o objetivo de trabalhar com
projetos de aprendizagem, precisamos revê-lo de forma integradora das disciplinas, buscando
pontes que facilitem a ligação entre as mesmas. O mais relevante na questão referente aos
conteúdos programáticos, é que o professor compreenda a importância de contextualizar os
conhecimentos para que o aluno sinta a sua relação com seu dia-a-dia, com sua própria história,
com suas perspectivas. No instante em que os projetos trabalham com vários aspectos relacionados
à determinada disciplina, estão transpondo a barreira da disciplinaridade, criando condições para
que dentro de um mesmo trabalho coexistam temas referentes a várias disciplinas, propiciando
espaço para colaboração entre as mesmas e permitindo trabalhos interdisciplinares.

Por outro lado, para contextualizar os conteúdos escolares dentro dos Projetos de
Aprendizagem, o educador buscará no decorrer da pesquisa, relacionar o tema escolhido pelo
aluno, com algum aspecto do conteúdo escolar, despertando assim, no educando, a curiosidade.
Nesse momento, poderão surgir situações educativas “...que favoreçam a integração criativa e
cooperativa de diferentes sujeitos, assim como a relação entre os seus contextos sociais e culturais”
(FLEURI citado por PADILHA, 2005). Concordando com FLEURI, podemos dizer que, desta forma,
o educador estará dando significado a outro currículo escolar, no qual interesses e aspirações de
alunos, professores e comunidade escolar, estarão contemplados.
Para PADILHA (2005)

...vamos consolidando as nossas aprendizagens e realizando as ‘traduções’ recíprocas das
nossas aprendizagens, das nossas culturas, na medida em que nos aproximamos cada
vez mais humanamente dos conhecimentos e dos saberes que aprendemos e produzimos,
sempre nos desafiando e ao mesmo tempo respeitando os nossos respectivos tempos,
espaços e ritmos culturais, que são históricos e dinâmicos. ( PADILHA, 2005)

Assim, segundo PADILHA, quando produzimos nossos saberes, nossa aprendizagem será mais
significativa. Os saberes escolares dessa maneira são valorizados e o aprendiz sente-se também um
pesquisador, pois, participa ativamente na construção do conhecimento, desde a elaboração do que
será trabalhado, já que a escolha do tema partiu dele, influenciado por suas múltiplas vivências; até
o resultado final, quando ele mesmo apropria-se do conhecimento adquirido e se questiona o que e
como aprendeu.
PROJETOS DE APRENDIZAGEM, HISTÓRIA E TECNOLOGIAS DIGITAIS:

Dentro desta metodologia de ensino, na qual o professor torna-se um facilitador que interage
com o educando e participa ativamente das novas descobertas, ora contribuindo com seu saber, ora
absorvendo e reinventando os saberes do aluno, surge a problemática de como aplicar os Projetos
de Aprendizagem em cada disciplina. Mais especificamente, e o que realmente nos interessa
como objeto de pesquisa: Como trabalhar os conteúdos de História relacionados aos Projetos de
Aprendizagem? A esta indagação procuraremos responder, a seguir, através do relato em sala
de aula. Porém, surge outra questão: onde se aloca o uso da tecnologia como ferramenta para o
ensino com Projetos de Aprendizagem? Para esta pergunta podemos dizer que exatamente como
ferramenta, onde o aprendiz vai utilizar a internet para as pesquisas, além de outras mídias, como
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a TV, os livros da biblioteca da escola, jornais, rádio, etc. Como culminância de sua investigação,
poderá utilizar-se dos recursos do computador como editor de textos, apresentação de slides, ou
ainda blogs para o registro e publicação de suas descobertas.

“O papel da escola como dispositivo de inclusão e democratização do saber é extremamente
importante, fundamental para a formação de usuários competentes, criativos e críticos
(distanciados), capazes de colocar as TICs a serviço da criatividade humana e da
solidariedade social. Para isso todavia serão necessários grandes esforços de formação de
profissionais, além de formas competentes e eficazes de equipamentos , que façam da escola
um espaço de descoberta e formação de crianças e jovens para exercerem sua cidadania e
sua criatividade na “sociedade digital.” (BELLONI, 2010, p. 123).

Assim, em concordância com BELLONI, a escola tem papel fundamental na inclusão digital,
mas, além disso, a busca de uma aproximação entre as ferramentas tecnológicas e os conteúdos
escolares possibilitam novas oportunidades de aprendizagem que ultrapassam os limites da
escola. Os Projetos de Aprendizagem podem ser um meio pelo qual a inclusão digital ocorrerá de
forma significativa no ambiente escolar.
PRÁTICA EM SALA DE AULA

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Neri, localizada em
um bairro considerado urbano, mas com características rurais. Os alunos da 8ª série ( atualmente
9º ano) , que utilizamos como sujeitos de pesquisa, possuem em média 14 a 17 anos de idade. Em
sua grande maioria, pertencem às camadas médias e baixas da população. São assíduos, entretanto,
para a maioria deles, a escola representa mais um ponto de encontro, pois sentem pouco interesse
pelo ato de estudar. Não possuem hábitos de leitura e não há incentivo por parte da família neste
sentido. São bastante acomodados e parecem satisfeitos com o seu modo de vida.

Ao realizar um trabalho de investigação científica, o pesquisador dispõe de várias estratégias
metodológicas e de infindas fontes de pesquisa para realizar seu trabalho. Em nosso caso, visto que
trabalhamos com uma disciplina bastante teórica, utilizamos como documentos de pesquisa os
próprios projetos dos alunos. Ou seja, nos limitamos à análise documental de tudo o que os grupos
produziram nos Projetos de Aprendizagem, de acordo com cada assunto e, desta forma, analisamos
como foi feita a inserção dos conteúdos de História em cada tema escolhido pelos educandos. Assim,
tornou-se possível ter uma visão de como os conteúdos de História podem relacionar-se a diferentes
temáticas. No desenvolver desse trabalho, foram escolhidos os seguintes temas pela turma:
automóveis, música, fotografia.
Tema 1: MÚSICA

Ao escolher este assunto, o grupo pretendia conhecer mais sobre os diversos ritmos musicais
e, assim, descobrir sobre os sons atuais que mais lhes fascinavam. Como primeiro momento deste
trabalho, levantamos as questões primordiais de um Projeto de Aprendizagem: – O que sei sobre
este assunto? – O que quero saber? Entre as indagações sobre o que queriam saber e o que sabiam,
o grupo destacou: “sabemos que existem vários tipos de música e queremos saber sobre todos os
tipos de música e tudo o que ainda não sabemos”.
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Começamos a relacionar conteúdos com a curiosidade dos alunos, como por exemplo,
se o grupo se interessa por música, podemos relacioná-la com os anos 30, quando surgiram os
primeiros aparelhos de rádio no Brasil. Historicamente falando, em que momento o Brasil estava
vivendo? Anos 30, Revolução de 1930. Assunto de oitava série (atual 9º ano) . Aproveitamos a
oportunidade para pedir uma pesquisa sobre o advento do rádio e as inovações que trouxe à
sociedade. Pretendíamos com isto demonstrar a grande revolução tecnológica que representou
para a sociedade o rádio, pois as pessoas tinham a oportunidade de ouvir notícias do outro lado
do mundo de dentro de suas próprias casas e muito mais rápido estas notícias chegavam até elas.
Por sua vez, as músicas que até então eram divulgadas através dos saraus com música ao
vivo, podiam ser tocadas em seus lares, modificando um pouco as relações entre as pessoas que
antes saiam mais para ouvir música na coletividade. Em decorrência, as famílias poderiam reunirse para escutar as radionovela, ou as músicas e noticiários de sua preferência. Dessa forma, os
alunos passaram a interessar-se não só pelo seu assunto, mas também pelos assuntos dos colegas. A
matéria tornou-se mais interessante e a troca de informações entre a turma enriqueceu o trabalho.

Os alunos tiveram a oportunidade, através das aulas dialogadas, de perceber a influência
da mídia na vida das pessoas, pois os produtos divulgados no rádio passaram a ser consumidos
com maior frequência; bem como a ascensão da moda e dos padrões de comportamento. Neste
momento, foi possível traçar um paralelo entre o poder da televisão e do rádio. Hoje em nossas
vidas, a mídia também dita a moda e as formas comportamentais que a sociedade como um todo
passa a adotar, há certa “padronização” de comportamentos que na maioria das vezes satisfaz os
interesses da sociedade de consumo. Desta forma, procuramos trazer o conteúdo para a realidade
atual do aluno, fazendo relações com o seu próprio tempo presente.
Nota-se que todos os aspectos estão relacionados com a disciplina de História, não somente
com o conteúdo específico proposto no currículo, mas como conteúdo que contribui para a
formação de uma consciência crítica da realidade e, consequentemente, para o desenvolvimento
da noção de ser participativo do processo histórico.

Aproveitamos o momento e falamos à turma sobre o quanto a música é importante como
forma de expressão dos sentimentos, de divulgação de ideias, ou até mesmo de renúncia e
reivindicação de direitos quanto às formas de coerção política e social. Analisamos a música no
período da ditadura no Brasil (conteúdo do currículo de oitava série/ 9º ano) e sua importância
como forma de protesto contra o regime repressor dos militares.

Ao mesmo tempo, foi-lhes aberto espaço para analisar o surgimento do Funk, música atual
que os remete para a sua própria realidade e compara com as músicas de protesto dos anos sessenta.
Trazendo para a contemporaneidade, abordamos a questão das músicas afros, remetendo, assim, à
riqueza cultural e história da África, assunto obrigatório que deve ser tratado no Ensino Fundamental.
Tema 2: FOTOGRAFIA

Quando o grupo escolheu este assunto, ficamos refletindo sobre a forma como poderíamos
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introduzir os conteúdos de História em um tema que está aparentemente tão distante dos nossos
objetivos como professores de História. Porém, aos poucos fomos relacionando com a importância
dos registros históricos através da fotografia. As mudanças perceptíveis que proporcionou à
sociedade, no sentido de que as famílias podiam registrar momentos de seu cotidiano e imagens de
pessoas queridas que permanecessem vivas nas fotos, mesmo após sua morte.
A princípio, o grupo elaborou as questões tradicionais sobre o que sabiam e o que pretendiam
saber. Sobre o que já lhes era conhecido sobre o assunto, escreveram: “Sabemos que a foto digital
não tem muita qualidade como as fotos de máquinas comuns”. E, sobre o que pretendiam pesquisar:
“Queremos saber sobre revelações, tipos de máquinas, o que é a melhor resolução de uma máquina
digital, quais os melhores tipos de filmes, o que é preciso para obter um laboratório fotográfico”.
Selecionamos material e sites, onde o grupo podia encontrar a história da fotografia, as
primeiras máquinas fotográficas, tipos de máquinas atuais, como tirar uma boa fotografia, etc.
Após, abordamos o fato de que a fotografia, desde seu advento, tem contribuído muito no sentido de
manter viva a memória do passado, pois, através dela, ficamos conhecendo fatos, objetos, pessoas
de outros tempos e de outras épocas, enriquecendo, assim, nosso imaginário e nos aproximando
de uma face da realidade.

Ao mesmo tempo, o uso da fotografia trouxe mais informações às pessoas sobre notícias,
eventos e tornou conhecidos lugares que até então eram somente imaginados, haja vista, que
a televisão seria inventada mais de um século depois. Entretanto, o foto-jornalismo cresceu e
contribuiu muito na criação de revistas famosas do Brasil, tais como a Veja (1968) e a Realidade
(1966), precedendo a mais popular da época: “O Cruzeiro” da década de 50. Tivemos a oportunidade
de destacar a importância da fotografia nos registros dos momentos mais marcantes da história
do país, como a época do suicídio de Vargas, a Semana da Arte Moderna, a Ditadura dos anos 60,
etc. Citamos, em aula, a importância da fotografia num mundo globalizado no qual a informação
chega até nós em questão de segundos, através da mídia, e como muitas reportagens do outro lado
do mundo são enviadas por fotografia. Note-se que estes assuntos também não contemplaram um
conteúdo específico da disciplina, mas foram relacionados, servindo como “âncora” para vários
conteúdos, os quais foram trabalhados em sala de aula.
No final o grupo também apresentou o trabalho usando painéis de exposição, como recurso.
A avaliação considerou o conteúdo do trabalho de pesquisa, o conhecimento adquirido do aluno e a
forma de apresentação, procurando não uma comparação com os trabalhos dos outros grupos, pois
cada um apresentou características peculiares, mas considerando uma relação de reciprocidade e
troca de experiências dentro do grupo.
Tema 3 : AUTOMÓVEIS

A princípio o grupo estava muito grande, difícil de trabalhar. Sugerimos então, que houvesse
uma subdivisão para que fosse mais fácil realizar as pesquisas. Partimos, então, para as indagações
principais e o grupo colocou o que sabia: Carro popular é o carro básico; e, o que queriam saber:
Conhecer novas peças, conhecer mais carros, marcas de carros.
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Como primeiro assunto a ser abordado, o grupo escolheu sobre motores à combustão. Após,
falaram sobre o surgimento do automóvel, história, peças atuais que melhoram o desempenho do
motor e marcas e modelos da atualidade.
O assunto nos remeteu a vários ensejos para a introdução do conteúdo de História. Como
primeiro aspecto a relacionar, escolhemos a Revolução Industrial, que mesmo sendo conteúdo de
sétima série (8º ano) , pode ser trabalhado em qualquer série/ ano, rompendo aquela ideia de que
a História possui uma linearidade.

Ao nos remetermos à Revolução Industrial, recordamos o surgimento das primeiras
máquinas que tantas modificações proporcionaram na vida das pessoas tornando o mundo mais
ágil e com maior capacidade de produção. Falamos das primeiras máquinas a vapor, o advento das
locomotivas e o quanto estas serviram no sentido de encurtar as distâncias geográficas e humanas.
Relacionamos com a invenção do automóvel, que também agilizou a vida da humanidade e tornou
o homem capaz de percorrer distâncias em um período menor de tempo.

Ao mesmo tempo, foi possível, através do estudo da História do Automóvel, reconhecer sua
importância para a economia de um país e sua presença através da história da humanidade a partir
de sua criação. Falamos sobre a fabricação do automóvel em série com Henri Ford, a revolução que
acarretou no processo de industrialização dos EUA e, mais tarde, no Brasil com a instalação das
primeiras indústrias automotivas.

Posteriormente, ao estudarmos a Segunda Guerra Mundial, novamente foi-nos oportunizado
falar sobre o assunto ao lembrarmos da fabricação pelos nazistas do primeiro carro popular, o
“Fusca”. Nesta ocasião, nos remetemos à atualidade, à fabricação dos carros populares e ao
consumo dos mesmos, analisando as classes sociais que possuem condições financeiras para
tal. Desta forma, fizemos uma análise da questão social: quantas pessoas possuem condições de
adquirir um automóvel, o carro como elemento de status social, as relações sociais que decorrem
do fato de uma pessoa possuir, ou não um automóvel.
Além destas questões econômicas e sociais, abordamos a questão ambiental: os tipos de
combustíveis utilizados e a poluição, os recursos naturais, como o petróleo e seu esgotamento,
novos combustíveis que poderão no futuro substituir os atuais com pouco prejuízo para o meio
ambiente. São temas que propiciam o desenvolvimento da habilidade de avaliar a sociedade atual,
através de uma visão sobre o passado.
Obviamente que os conteúdos de História adquiriram nova significação, pois tinham alguma
ligação com o interesse de cada grupo. Entrementes, na medida em que cada um descobria alguma
curiosidade ou fato interessante, compartilhava com o restante da turma, fazendo com que os
grupos interagissem e trocassem experiências, contribuindo para o processo de aprendizagem.

Ao final de cada apresentação, fazíamos uma autoavaliação do trabalho e eram abordadas
as seguintes questões: Quais dificuldades encontradas pelo grupo? Todos trabalharam
satisfatoriamente? O que poderia ser feito para melhorar o próximo trabalho? Estas indagações
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tiveram resultado positivo no sentido de que levaram os alunos a refletir e se autoanalisar,
conscientizando-se como seres agentes e participativos do processo.
CONCLUSÃO

Através dos Projetos de Aprendizagem, encontramos a oportunidade de fundamentar o
ensino da História em bases concretas da própria realidade do aluno que servirá de referencial
para a compreensão do conteúdo que iremos trabalhar. Desta forma, fatos e tempos que o aprendiz
costuma aprender na escola de forma linear, serão compreendidos através das relações que
estabelecerá com seus temas de pesquisa. A construção do conhecimento, elaborada desta forma,
resultará no estabelecimento de uma habilidade crítica, autônoma e participativa, ampliando a
consciência histórica do educando.
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NETBOOK COMO FERRAMENTA
DE TRABALHO NO AMBIENTE DE
APRENDIZAGEM
Vanda Leci Bueno Gautério1
Miriam Rosane Caetano Leite2

Introdução

C

om o fácil acesso às tecnologias digitais,
atualmente os estudantes estão resistentes
às tarefas de sala de aula, já que a escola vem

reproduzindo o ensino das ciências pela lógica maciça
de transmissão e transferência de conhecimentos, sem
problematizá-los. Muitas vezes, esses alunos resolvem as
atividades de forma mecânica, não entendendo sua aplicação
em outras situações de vida. Assim, precisamos conviver com
esta problemática procurando amenizá-la.
Este trabalho, realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Prof.ª. Zenir de Souza Braga, em Rio Grande/RS, teve por objetivo mostrar
aos estudantes que as tecnologias digitais podem ser utilizadas para além da
comunicação e entretenimento nas redes sociais. É mais um material didático
que dispomos na escola, é uma ferramenta que precisamos explorar, com
os estudantes, para aprendermos a fazer os filtros necessários e podermos
utilizar a rede de internet como uma extensão dos livros didáticos e, até
mesmo, das aulas.
Como temos acesso aos netbooks, recebidos pelo projeto Um Computador
por Aluno (UCA), a partir do segundo semestre de 2013, passamos a utilizá-los,
nas aulas de Matemática, dos oitavos anos, para que a tecnologia seja mais um

1 Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zenir de Souza Braga. Doutora em
Educação em Ciências. E-mail: vandaead@gmail.com
2 Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zenir de Souza Braga. Especialista
em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação.

instrumento para a ação intencional efetiva, levando à expansão das habilidades operacionais em
todos os domínios nos quais há conhecimento e compreensão de suas coerências estruturais. Para
Maturana (2005), a tecnologia pode ajudar a melhorar as nossas ações, porém, é indispensável que
nosso emocionar também mude.

Buscamos valorizar as tecnologias disponíveis, descobrir alguns softwares que nos facilitem
a aprendizagem na Matemática, aprender a (com) viver com as diferentes publicações de um
mesmo material, valorizar as pesquisas do outro e respeitar as diferentes opiniões. O Projeto
obteve sucesso e passou a ser uma prática efetiva, no ano de 2014, nas aulas da referida disciplina.
Metodologia

No Projeto, nos utilizamos dos netbooks distribuídos pela Rede Municipal de Ensino com
o objetivo de potencializar as aprendizagens discentes frente à inserção das tecnologias digitais
como ferramenta didática.

Segundo Sacristán (1998), a cultura do ensino obrigatório, que é pensado como oferta
cultural válida para todos, como base de uma cultura geral, da qual todos podem tirar proveito,
submetendo os estudantes a um padrão acadêmico-cultural pré-estabelecido. Tal situação,
sem sombra de dúvidas, produz problemas organizacionais, pois existem alunos com ritmos,
possibilidades e limitações diferentes.

Com esse Projeto passamos a respeitar o ritmo e as curiosidades de cada estudante. Em
todas as aulas de Matemática os estudantes receberam os netbooks para deixar em suas mesas
de estudo, caso sentissem a necessidade de utilizá-lo deveriam ligá-lo e assim o fazer. Não será
necessária a autorização do professor. A única restrição é para que os usem com responsabilidade
e para fins educacionais.

Durante a aplicação do referido Projeto os educandos foram avaliados de acordo com o
uso que fizerem da ferramenta netbook, o que deveria se restringir à complementação das aulas e
socialização das aprendizagens.
Relato da experiência

Diariamente, os estudantes eram recebidos nos ambientes de aprendizagem3 “Matemática em
Movimento” e dois deles eram escolhidos para se direcionar ao Ambiente de Informática EducacionalLIED para ajudar a professora articuladora a levar os netbooks para o ambiente de Matemática.
Acompanhados da articuladora e professora, começaram a usar os aparelhos, sempre
que achavam necessário. Com o passar do tempo, ousaram ir além da pesquisa (Figura 1)
e das vídeo-aulas. Eles eram instruídos a procurarem diferentes softwares para nos auxiliar

3 A Escola, em 2011, modificou sua dinâmica de funcionamento transformando as salas de aula convencionais em Ambientes de
Aprendizagem, nos quais os estudantes têm acesso a uma maior diversidade de recursos e a interação com os colegas é permanente, possibilitando o desenvolvimento de estratégias diferenciadas, motivando o aluno a estabelecer relações entre o conhecimento
escolar, a sua vida e o mundo. Nesta Escola, são os estudantes que se deslocam de um ambiente para outro, a cada duas horas, os
professores permanecem na sala, organizada conforme as necessidades de cada área de conhecimento.
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nas atividades (Figura 2).

Aos poucos, foram pesquisando, pedindo auxílio às professoras, cooperando e colaborando
com os colegas. Seguem as atividades que se destacaram na exploração de softwares como:
•

•

•

•

O HagaQuê4 que possibilita o apoio à alfabetização e ao domínio da linguagem escrita.
É um editor de histórias em banda desenhada (BD) e apresenta um banco de imagens
com os diversos componentes para a construção de uma BD (cenário, personagens,
etc.), vários recursos de edição destas imagens e ainda podemos importar imagens da
Web se necessário. Com esta ferramenta, construíram situações problema que envolvia
os produtos notáveis.

O Geogebra5 , um software que nos auxilia trabalhar com sistemas de equações e traçados

de retas. Quando o estudante insere equações e coordenadas, a construção dos gráficos
são automáticos. Trabalhamos equações e posição de reta, Sistemas de Equações do 1º
grau com duas incógnitas.
O editor de textos 6 para registrar de forma organizada suas pesquisas.

PowerPoint7 para criar apresentações de slides e compartilhar com os colegas seus
trabalhos.

O acesso ao netbook e a liberdade de manusear fizeram com que os alunos enriquecessem
nossas aulas e, diariamente, havia novidades.

Uma estudante que esteve afastada da Escola por problemas de saúde por mais de trinta dias,
preocupada em ficar sem alguns conteúdos, procurou alguns colegas pela rede social Facebook e
com as dicas do que estava acontecendo na sala de aula, foi se atualizando pela vídeo-aula, publicada
na web - o que facilitou sua aprovação na disciplina. Neste caso, ao criar uma outra cultura: a que
as tecnologias digitais também contribuem para os estudos, contribuiu para sustentar interações
produtivas e favorecer o desenvolvimento de sua inteligência (FAGUNDES, 2012).

Figura 1ferramenta

Primeiro

momento:

explorando

a

Figura 2- Registrando suas pesquisas.

4 Disponível em http://www.divshare.com/download/19956340-23c. Acesso 12 ago 2014.
5 Disponível em http://www.baixaki.com.br/download/geogebra.htm. Acesso em 10 jun 2014.
6 Ferramenta oferecida pelo sistema operacional MANDRIVA LINUX.
7 Idem anterior.
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Considerações finais
Com o Projeto, os estudantes aprenderam a buscar diferentes fontes de pesquisa e avaliálas para saber se eram fontes confiáveis. Também se habituaram a assistir vídeo-aulas para ajudálos a compreender os conceitos matemáticos, quando o exposto na sala de aula não era suficiente
para sanar suas dúvidas, quanto a algum conteúdo novo, ou mesmo quando se faziam ausentes na
sala de aula.

Culturalmente, os estudantes, quando pesquisam, buscam as informações necessárias para
a atividade solicitada pelo professor e copiam-nas sem procurar reorganizar e/ou reconstruir
a informação. O acesso à Web não modificou esse comportamento, ao contrário, reforçou-o. Foi
necessário realizar um trabalho envolvendo o ensinar a pesquisar para que a ação de copiar/
colar apresentasse modificações. Atualmente, após algumas discussões e, com a orientação das
professoras, os estudantes já ensaiam a criação de sua própria escrita sobre temas solicitados.

A utilização diária dos netbooks, como ferramenta didática, potencializou a interação em
rede. Os estudantes faziam algumas tarefas de casa discutindo-as pelas redes sociais, evidenciando
que seu uso possibilita práticas com uma proposta pedagógica mais ampla, responsável pela
desmobilização e autonomia. Foi-nos possível evidenciar que não basta apenas inserir tecnologias
digitais no contexto escolar, torna-se indispensável aliá-las ao uso de propostas metodológicas,
apoiadas nos recursos digitais. Atualmente, a regente das turmas de 7º ano, criou grupos fechados
por turma, no Facebook, para que facilite a interação com a professora e colegas durante a realização
das tarefas e momentos de estudo.
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15

ESCRITA: ATIVIDADE

ENSINADA NA ESCOLA
Arlete Amaral Correa1

D

a invenção da escrita até nossos dias, escrita
e formas sociais se acham numa relação de
influência mútua. As pesquisas se situam

agora para além e para aquém das primeiras aprendizagens
da leitura e da escrita. E os lugares e as formas de práticas da
escrita se diversificam.
O desenvolvimento da escrita é uma tarefa bastante difícil e trabalhosa,
visto que o aluno muitas vezes apresenta uma grande resistência a esta
forma de comunicação. A postura do ambiente escolar é a de optar além dos
escritos tradicionais, pela elaboração de cartas, notícias de jornal, biografias,
resenhas entre outras.

Hoje, a escrita não é mais domínio exclusivo dos escrivães e dos eruditos.
A prática da escrita se generalizou: além dos trabalhos escolares ou eruditos, é
utilizada para o trabalho, a comunicação, a gestão da vida pessoal e doméstica.
No entanto, parece que quanto mais a escrita generalizou-se,
menos gente consegue ter domínio desta para suas próprias necessidades.
Habilidade que deveria ser desenvolvida na escola, mas esta não consegue
fazer sua função, pois os PCNs (1997) no seu parágrafo introdutório deixam
claro que uma das causas do fracasso escolar tem sido a questão referente ao
ensino de leitura e de escrita.
Na prática aqui descrita anualmente com os alunos de 5º e 6º anos
o que vai variar é o título do livro, pois a escolha leva em consideração a

1 Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mate Amargo. Mestre em Ciências –
UFPEL.

maturidade da turma na leitura e seus gostos, assim como, o tipo de atividade, que vai respeitar o
ano.

A sequência didática relatada foi desenvolvida durante o ano de 2014, com os alunos do
6º ano, da turma C, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mate Amargo, com o objetivo
de desenvolver o parágrafo de forma coerente e coesa para auxiliar na formação de um escritor
(aquele que escreve) autônomo.

Os livros lidos foram: O blog da Marina1 , no 1º trimestre; A rua é meu quintal2 , no 2º
trimestre; e A bolsa amarela3 , no 3º trimestre. O tempo de duração para as atividades de cada livro
é em torno de um trimestre.
Os alunos recebem todos, o mesmo título e têm o prazo de sete dias para apresentar a
leitura. No dia combinado, é feita uma conversa com os alunos com alguns tópicos direcionados:

Elementos da narrativa – tipo de narrador, como se desenvolve o enredo, de que forma o
autor trabalhou com o tempo dentro da narrativa, características de alguns personagens;

Mapeamento do livro – por meio de um esquema produzido coletivamente no quadro de giz
é desvelada a estrutura do livro (introdução, desenvolvimento e conclusão). Esse mapeamento é
importante, pois ajuda a “clarear” ideias e possibilita algumas conclusões.
Assuntos – à medida que o esquema é realizado, concomitantemente são destacados os
assuntos apresentados.

Resumo – o mapeamento é retomado, nesse momento todos os alunos já possuem o
esquema em seus cadernos, para realização do resumo. Após essa etapa é entregue a professora,
1. BRAZ, Júlio Emílio, VIEIRA, Janaina. Ed. 4.: Saraiva, sd.
2. MARTINELLI, Tânia Alexandre. Ed. 4. São Paulo: Atual, 2000.
3. BOJUNGA, Lygia. editora: Casa Lygia Bojunga. Rio de Janeiro, 2006.
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que observa pontos que precisam ser melhorados como: a presença da linguagem oral, a repetição
de substantivos, a conjunção usada de modo incorreto, parágrafos confusos entre outros.

Glossário – no quadro de giz surge um glossário derivado das dúvidas dos alunos que são de
diferentes tipos: acentuação, ortográfica, sinonímia entre outras.

Sinopse – é o texto usado como exemplo logo abaixo, no qual os alunos tiveram dificuldades
para escrever, porque tinham a tendência a redigir resumo. Logo após escreveram uma resenha.
Reescrita – ocorre para o aluno saber em que pontos precisa melhorar. É o retorno imediato
que todo aluno precisa. Em muitos momentos o aluno vai escrevendo e levando para a apreciação
do professor que faz as interferências necessárias.
Paralelo a essas atividades a professora realiza um conjunto de ações de explicitação
gramatical regularmente, visando passar da linguagem mais simples, para uma, mais complexa.

No momento em que os alunos escrevem seus resumos exercitam o uso de pronomes,
conjunções entre outros, que não ficam relegados, mas passam a fazer parte do universo escrito
do aluno.
No entendimento de Koch & Travaglia (1996, p.40), a coesão é “a ligação, a relação, os anexos
que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual.”. Aqueles itens da
língua que não podem ser interpretados por si próprios semanticamente, mas remetem a outros
itens do discurso necessários à sua interpretação, são chamados por Koch (1989) de elementos de
coesão referencial.

Para que o aluno construa inicialmente um texto com coesão, é preciso que o professor
se apresente como um auxiliar no momento desta produção sanando suas dúvidas em relação à
estruturação, à coesão, à coerência, ao uso do vocabulário entre outras.
Abaixo é mostrada a sinopse do aluno MP, escrito em 2/8/2014.

O aluno apresenta problemas de pontuação e também no uso do “a” em igualdade e depois
não se utiliza mais do artigo. No entanto, outros pontos podem ser levantados como: não fez a
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repetição da palavra “autora” que ele poderia ter usado ao começar seu texto. Teve o cuidado em
dizer “principal da história” e não produzir repetição de “personagem”.

Fica evidente o estudo dos elementos da narrativa por parte do aluno, visto que, na
sinopse utiliza várias palavras desse vocabulário, inclusive para se referir ao texto: “...trata-se
de uma narrativa...”.
A sinopse mostrada apresentou reescrita espontânea pelo aluno, que só foi notada devido
às ranhuras do lápis no papel. Muitos alunos ao final do ano já apresentam esse olhar mais crítico
sobre o seu texto e dos outros.

Para o aluno escrever texto com essa qualidade faz-se necessário que o professor de
Português reserve parte de sua aula para a escrita. Ler e escrever para Possenti (2002, p. 20), “não
são tarefas extras que possam ser sugeridas aos alunos como lição de casa e atitude de vida, mas
atividades essenciais ao ensino de língua. Portanto, seu lugar privilegiado, embora não exclusivo,
é a própria escola”.

A leitura de resumos, sinopses e resenhas com interpretação e análise de suas partes
facilita na redação do gênero. Para esse relato serão omitidas todas as ações de interpretações e de
explicitações gramaticais realizadas.
O resumo é escrito em duas modalidades uma mais curta e outra mais longa, para que
possam desenvolver parágrafos mais longos e façam uso de elementos coesivos.
Diferenciar sinopse de resenha foi uma tarefa difícil, mas quando estavam escrevendo a
sinopse saiam algumas perguntas como: “se eu colocar que o enredo é complexo, vai ser resenha?”,
”se eu disser que o tempo psicológico dificulta o entendimento, é resenha?”. Quanto mais falavam
o que não poderia ir na sinopse, mais clara ficava a resenha a ser escrita posteriormente.

Outro processo interessante a relatar que ocorre na construção da sinopse é a leitura do início
de seu texto por parte de todos os alunos de forma espontânea, isso auxilia ao aluno que tem mais
dificuldade, pois o propicia a pegar algumas ideias para construir seu texto “em colaboração, a criança
se revela mais forte e mais inteligente que trabalhando sozinha” afirma Vygostsky (1993, p.329).
No momento em que o professor abre espaço para leitura não só de autores renomados,
mas também para escritos dos alunos reconhece a importância destes textos.
Para que os textos tenham destinatários e não seja apenas leitura para o professor foi
criado o blog (linguaportuguesamablogspot.com), dessa forma, os textos são publicados e serve de
estímulo. A cada escrita é escolhido dois alunos diferentes para que não fique muito cansativo para
quem visite e nem privilegie sempre os mesmos. Fazem parte do blog alunos dos 5º, 6º e 8º anos.
O professor de Português precisa ter uma metodologia centrada na tríade leitura, escrita e
gramática, porque só assim o ensino de Língua Portuguesa deixará de ser visto como transmissão
de conteúdos prontos, para ser uma tarefa de construção de conhecimentos por parte dos alunos.
Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental
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“DIALOGANDO COM O MUNDO: A GEOGRAFIA
NO COTIDIANO DE ROBINSON CRUSOÉ” 1

Gilsiane Berny Ludtke Ferreira2

Introdução
“A finalidade de nossa escola é ensinar a repensar o pensamento, a ‘dessaber’ o sabido e a duvidar de sua própria dúvida; esta é única maneira de
começar a acreditar em alguma coisa.”
Juan de Mairena

A

ação de adquirir conhecimento (cognitivo) é tão subjetiva
que se torna desafiadora. Percorrer pela literatura
é mais uma possibilidade de mediar o processo de
aprendizagem e identificar suas potencialidades e deslizes. Utilizar uma
leitura agradável proposta para um público infanto-juvenil, motivando
o gosto pela leitura e um melhor aprofundamento nos conhecimentos
geográficos, é transformar as experiências em conhecimentos através
da imaginação.
O que se verificou, especialmente na obra de Defoe “As aventuras de
Robinson Crusoé”, é o fascínio pelo aprendizado ou pela descoberta. A busca
por novas experiências, talvez, fosse a sua principal característica. Desta
forma, a Escola o papel de possibilitar novas experiências e despertar no
aluno, através da leitura, o desejo de aprender.
“Defoe foi o primeiro a escrever histórias em situações tão
realísticas que pudessem ser plausíveis. Sua fama como escritor
nasceu em abril de 1719, quando publicou “Robinson Crusué”.
(TUFANO, 2011, p. 06)

1 Relato de Experiência pedagógica realizado na Rede Estadual de Ensino.
2 Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Frederico Ernesto Buchholz.
Especialista em História da Educação.

Dialogar com o mundo através das histórias de Robinson Crusoé teve como objetivo
favorecer ao aluno a possibilidade de interagir com as obras do escritor Daniel Defoe (1660 –
1731) e identificar a importância da Geografia no decorrer da história, levando em consideração
a importância da interdisciplinaridade. Assim, no decorrer deste trabalho, foi possível perceber a
integração entre as disciplinas de História, Geografia, Literatura e outras.

O ensino de Geografia fundamenta-se no entendimento e na compreensão do espaço vivido.
Trabalhar de maneira interdisciplinar, a partir da integração de metodologias de ensino que
atendam às reais necessidades para melhorar a aprendizagem, sem fugir dos conteúdos propostos
pelas Diretrizes Curriculares da disciplina de Geografia, foi o principal objetivo deste trabalho.
Portanto, torna-se fundamental utilizar os Parâmetros Curriculares Nacionais, que dizem:

“[...]É importante que a escola crie oportunidades para que os alunos construam conhecimentos
sobre essa linguagem nos dois sentidos: como pessoas que representam e codificam o espaço
e como leitores das informações expressas por ela. Se nessa fase da escolaridade é possível
trazer o mundo para a sala de aula do aluno, é também importante levar os alunos para
fora dela. É relevante lembrar que grande parte da compreensão da Geografia passa pelo
olhar[...]”. (PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia, p. 34)

Conforme os PCNs, é cada vez mais necessário refletir sobre os métodos de ensino – o “como
ensinar?” – uma vez que o ensino somente por conteúdos parece não satisfazer mais, assim diz
Castrogiovanni,

“Precisamos trabalhar com questões que evoquem a prática, a realidade contextualizada
do aluno, com suas necessidades, seus interesses, suas tensões. É preciso trabalharmos de
forma coletiva (inter)relacionada. Na Geografia não deve ser diferente, afinal a Geografia é
o cotidiano, é a paisagem, é a relação entre os sujeitos, e estes com os lugares, entre tantas
outras variações possíveis” (CASTROGIOVANNI, 2007, p. 22)

Portanto, a metodologia a seguir está pautada diante da necessidade de se elaborar novas
práticas que despertem no aluno o desejo da descoberta, estimulando competências e habilidades,
de forma interessante e diferenciada.
Metodologia de Ensino

Os procedimentos metodológicos usados foram organizados por momentos, de forma a
atender aos objetivos iniciais propostos.

Em um primeiro momento, cada aluno recebeu o livro “As aventuras de Robinson Crusoé”,
uma adaptação da obra de Daniel Defoe, realizada por Douglas Tufano e Renata Tufano (apêndice
01), onde iniciamos a leitura. As leituras foram organizadas por páginas e discutidas a cada semana
de aula (usamos 1 hora/aula por semana). É importante ressaltar que este trabalho ocorreu
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paralelamente ao programa proposto pela instituição de ensino e teve duração prevista de três
meses (trimestral). Em um segundo momento, os alunos descreveram o itinerário realizado por
Robinson Crusoé, localizando oceanos, continentes, regiões, cidades, lugares e paisagens. Nesse
momento, tornou-se fundamental a confecção do mapa “mundi”, o qual apresentou todo o trajeto
Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental

percorrido pelo personagem (apêndice 02 e 03). Nesta ocasião, o aluno foi estimulado pelo
professor a reconhecer e/ou perceber a interdisciplinaridade na construção e no entendimento
do e no mundo. Relacionar as disciplinas, contextualizando-as, é fundamental para uma melhor
compreensão dos acontecimentos.

Apêndice 01

Apêndice 02
Apêndice 03

Aproveitando a oportunidade, procurou-se também elucidar a educação tecnológica,
utilizando recursos como redes sociais (facebook), a fim de que fosse desenvolvido um espaço
(fora da sala de aula) para discussão do livro. Foi criado um grupo fechado no facebook, onde os
alunos respondiam as perguntas referentes à leitura, as quais foram disponibilizadas na rede.

Também foi acrescido na proposta o filme “As aventuras de Robinson Crusoé”, momento o
qual denominamos de “sessão pipoca”; e para finalizar, foi solicitado um relato de experiência sobre
a atividade realizada. Cada aluno teve como tarefa descrever a experiência e fazer uma análise a
respeito do filme e do livro, conforme o a

Dialogando com o Mundo: A Geografia no Cotidiano de Robinson Crusoé

115

Apêndice 04

Resultados e discussões
O trabalho configurou-se em um instrumento pedagógico interessante na sensibilização dos
alunos para a importância do ensino de Geografia. Percebeu-se, durante a realização do mesmo,
que a participação efetiva da direção, professor, pais e alunos, foi fundamental para que se atingisse
os objetivos propostos.
Constatou-se um envolvimento satisfatório no decorrer das atividades. Os alunos
participaram coletivamente, contribuindo para o bom desenvolvimento da proposta, de maneira
organizada e concatenada, atendendo às metas iniciais.
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O PAPEL DOS JOVENS NA CONSTRUÇÃO
DA CIDADANIA

Ana Cristina Duarte de Aguiar 1
Fábio Gilberto Beilfuss 2

Introdução

A

cotidiano.

vida urbana, a sociedade de consumo e as novas
tecnologias da comunicação e informação
são realidades que fazem parte do nosso

No mundo de hoje, desenvolver um trabalho

docente que tenha como resultado um efetivo processo de
ensino e aprendizagem se tornou um grande desafio. Nesse
sentido, a Geografia e a História têm muito a contribuir
quando assumem o papel de preparar o aluno para pensar
e atuar criticamente no espaço onde ele está inserido, assim
como entender de que modo as relações sociais foram sendo
construídas ao longo do tempo. A consideração da geografia
escolar como uma maneira específica de raciocinar e de
interpretar a realidade e as relações espaciais, mais do que
uma disciplina que apresenta dados e informações sobre
lugares para que sejam memorizados, aproxima a disciplina
dos princípios construtivistas (CAVALCANTI, 2008).
Acreditamos que a partir do momento em que o aluno passa a pensar
criticamente, ele também atua como cidadão, capaz de exercer seus direitos e
deveres dentro de uma sociedade cada vez mais complexa. O ano de realização
1. Professora de Geografia da Escola Municipal de Ensino Fundamental França Pinto. Mestre
de Geografia. E-mail: anacristina_geo@yahoo.com.br
2. Professor de História na Escola Municipal de Ensino Fundamental França Pinto. E-mail:
herrbeilfuss@live.com

deste trabalho, 2013, teve como palco de fundo as manifestações nas ruas de diferentes cidades
brasileiras, e esse episódio foi uma das razões que nos instigou a desenvolver o presente trabalho,
como uma forma de possibilitar uma maior conscientização em relação às ações de cada indivíduo,
uma vez que estas devem estar pautadas e fundamentadas numa leitura crítica da realidade em
que vivemos. Portanto, o objetivo principal deste trabalho é tornar o aluno um sujeito ativo no seu
processo de formação e de desenvolvimento intelectual, afetivo e social.
Desenvolvimento do trabalho

O processo de Globalização, caracterizado como uma fase avançada do modo de produção
capitalista e do desenvolvimento de uma sociedade de consumo, onde as condições sociais e
econômicas não são iguais, é uma realidade a ser compreendida. Vivemos num mundo confuso e
confusamente percebido (SANTOS, 2000). A cidadania surge então como uma possibilidade de nos
tornarmos agentes ativos nesse processo, pois não podemos mais acreditar de maneira fidedigna
nas informações que nos são dadas a todo o momento; é preciso fazer a crítica, entender o que tem
por trás de cada ação para entender a sociedade da qual fazemos parte.

Apresentamos os temas a serem trabalhados aos alunos em sala de aula, através de textos
e imagens que retratavam o momento pelo qual estávamos passando. De forma dialógica, fomos
construindo algumas ideias e compreendendo que muitas vezes, mesmo sem consciência, estamos
imersos num modo de vida, de vestir e até de ser. A sociedade urbana que se instala, traz consigo
a vida nas cidades, que cada vez mais distancia o homem da sua relação com a natureza. Os
problemas urbanos são vistos como algo intrínseco ao mundo contemporâneo e, nesse sentido,
conversamos sobre as principais reivindicações que eram feitas nas ruas, as quais tinham como
principais pautas o preço do transporte público, saúde, educação e uma melhor qualidade de vida
para o cidadão brasileiro.

A democracia participativa foi um dos temas trabalhados como uma forma de informar sobre
os espaços de participação dos diferentes segmentos sociais, para que, direta ou indiretamente,
possam deliberar sobre as políticas que afetam toda a sociedade. Além desse tema, os alunos
identificaram o que eles consideravam como os principais problemas da Escola, principalmente
em relação à infraestrutura oferecida. Partimos para a realização de um trabalho de campo nas
proximidades da Escola, como uma forma de conhecer o lugar onde ela está inserida e reconhecer
suas principais características, assim como os problemas do bairro. Percebemos que mesmo alguns
alunos sendo moradores do local, acabavam surpreendendo-se com as situações que lhes eram
apresentadas, mesmo que estas fizessem parte do seu cotidiano, expressando um sentimento de
identidade com o lugar.

O estudo do lugar e o discernimento, por parte do aluno, de que ele pertence a esse lugar,
favorecem a compreensão de sua identidade.
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Um aluno é único, mas, ao mesmo tempo, é o resultado de suas relações. Ele se reconhece
quando compreende o que o envolve, as relações ali presentes e o processo, a continuidade
do lugar. Quando, em sala de aula, insistimos em ensinar Geografia sem reconhecer
a geografia do lugar do aluno, sacrificamos uma fase do reconhecimento de relações
(COSTELLA e SCHAFFER, 2012, p. 53).

A partir do trabalho de campo, os alunos elencaram os problemas encontrados e, juntamente
com aqueles identificados na Escola, debateram a respeito do que poderiam fazer para melhorar
a qualidade de vida de todos e, também, da cidade, já que o bairro caracteriza-se como uma
unidade administrativa desta. Assim, os alunos realizaram entrevistas com os moradores, para
que pudessem ser ouvidas também as reivindicações que eles faziam (Fotos 1 e 2).

Foto 1: Caminhada no bairro.
Créditos: Ana Cristina Duarte de Aguiar

Foto 2: Entrevista com moradores
Créditos: Ana Cristina Duarte de Aguiar

		
A próxima etapa do trabalho foi a construção da pauta que seria apresentada à
Secretaria de Município da Educação (SMEd). Ao todo, eram cinco turmas, sendo que cada turma,
separadamente, organizou a sua pauta. Foram escolhidos dois alunos para apresentarem a pauta às
O papel dos jovens na Construção da Cidadania
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demais turmas da Escola, já que nosso objetivo era a participação de todos os alunos. Neste momento
também foi feita a divulgação da caminhada que seria realizada até a SMEd. Foram elaborados cartazes
nas salas de aula contendo palavras e frases sobre as reivindicações dos alunos. As principais pautas
foram: melhorar as condições do Ginásio da Escola, o lixo no bairro e a falta de lixeiras, buracos nas
ruas, existência de valetas, além de outras relacionadas à infraestrutura urbana.

Logo após as apresentações nas salas de aula e a coleta das reivindicações, os alunos
redigiram o documento final. O passo seguinte foi a caminhada (Foto 3) e visita à SMEd. Os alunos
tiveram a oportunidade de dialogar com o Secretário de Município da Educação, o Sr. André Lemes
da Silva, que os ouviu e respondeu a todos os questionamentos que lhe foram dirigidos. (Foto 4).

Foto 3: caminhada até secretaria
Créditos: Ana Cristina Duarte de Aguiar

Durante a caminhada, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer melhor os prédios
públicos e praças da cidade, o que lhes possibilitou uma maior apropriação do espaço e da história
da Cidade.

A perspectiva da análise da relação entre cidadania e cidade está, portanto, voltada para
a preocupação de formar uma cidadania ativa, crítica, participativa, responsável e aberta
para a diversidade, para a potencialidade da vida da cidade, com espaços comuns, de usos
e funções múltiplos, que atendem à diversidade das pessoas (CAVALCANTI, 2008, p.150).
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Foto 4: a visita à secretaria de Educação
Créditos: Ana Cristina Duarte de Aguiar

O trabalho foi apresentado durante a Mostra da Escola, momento de troca de experiências
que é vivenciado todo o ano. O tema da Mostra, escolhido pelos professores, por considerarem o
papel dos jovens de fundamental importância, não só em tempos de globalização, mas também
pelas ações desenvolvidas ao longo de nossa história, foi a Juventude,. Numa sociedade “confusa”,
como afirma SANTOS, o resgate de sua própria identidade, bem como das relações entre os
indivíduos, perpassa pelo reconhecimento crítico do espaço onde estão inseridos.

Acreditamos que o trabalho interdisciplinar, através de um tema específico, contribui
positivamente para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

Um grupo de professores, envolvido em trabalho coletivo, espera mudanças de
comportamento dos alunos, sujeitos do processo de aprendizagem. Via de regra, as
mudanças se referem ao envolvimento com os estudos (maior comprometimento,
iniciativa, participação, ser propositivo) ou são relativas a situações de convivência,
como solidariedade, companheirismos, respeito ao patrimônio, a normas ou pessoas, etc.
(COSTELLA e SCHAFFER, 2012, p. 108)

Percebemos que os alunos se envolveram nas atividades propostas e puderam vivenciar
momentos de exercício de cidadania, através do diálogo e das experiências realizadas.
Algumas reflexões

Ao estudarmos com os alunos o tema juventude e sua participação e inserções nos espaços
políticos dos centros urbanos, passando pelo estudo da História das instituições públicas, da

democracia e da importância do processo de participação direta, foi possível verificar, por vezes, a
falta de conhecimento por parte dos educandos em relação à formação dos três poderes, às instâncias
e às responsabilidades de cada agente público. Isso acabou por tornar nossa ação necessária.
A caminhada à SMEd teve seu objetivo alcançado: levou os educandos para próximo do poder
público, dando-lhes a noção real da dimensão deste, percebendo como ele pode nos afetar no dia a
dia e entendendo os processos administrativos do Estado. Outro objetivo alcançado foi uma nova
visão e valoração por parte dos educando frente à democracia como processo necessário para a
O papel dos jovens na Construção da Cidadania
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construção de uma sociedade e, consequentemente, uma nova visão do poder que os cidadãos,
uma vez organizados, têm para mudar os rumos de uma sociedade.
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COPA DO MUNDO WANDA ROCHA: ALUSÃO
PARA ALÉM DO FUTEBOL

Claudia Moraes Silveira Tavares1

O

presente

relato

aborda

a

experiência

didática vivenciada na disciplina de Artes
na Escola Municipal de Ensino Fundamental

Professora Wanda Rocha, referente ao Projeto Pedagógico
“Copa do Mundo Wanda Rocha”, que ocorreu no final do mês
de maio de 2014. Este projeto teve como objetivo trabalhar
diversos valores relacionados com as propostas de cada
componente curricular: socialização, disciplina, união,
respeito, companheirismo, responsabilidade, tolerância e
solidariedade. Todos estes objetivos foram desenvolvidos
através da prática desportiva, da pesquisa coletiva sobre cada
país participante e dos trabalhos artísticos.
Para a escolha dos países participantes do Projeto Copa (esta será
a abreviação/referência para o projeto), usou-se o critério de ser um
representante de cada continente: da Oceania, a Austrália; das Américas, o
Brasil; da África, os Camarões; da Europa, a Espanha; e da Ásia, o Japão. Estes
países foram distribuídos nas vinte e cinco turmas, nos três turnos da escola,
ficando assim um país para várias turmas. Para a abertura da Copa, no dia 24
de maio, foi realizado o desfile dos alunos caracterizados, junto ao hino e ao
histórico de cada país. Após a abertura, tivemos os jogos de futsal feminino.
No dia 31 de maio, tivemos a Mostra dos trabalhos artísticos e de pesquisa
desenvolvidos pelos professores e alunos do currículo, assim como os jogos
de futsal masculino. No dia 07 de junho, realizou-se a Mostra dos trabalhos
1 Professora de Artes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Wanda Rocha Martins.
Mestre em Educação Ambiental.

artísticos e de pesquisa dos professores e alunos da área, os jogos finais e a premiação.

Este relato é contado a partir das experiências didáticas da professora de Artes da área,
das reflexões e referências teóricas que possibilitaram a construção desse trabalho na escola. A
produção artística que será mostrada aqui trata de uma parte do trabalho investigativo e criativo
dos alunos do 6º ano (C), 7º ano (C-B-D), 8º ano (C-D) e 9º ano (C). Quando me foi apresentada a
proposta do projeto da Copa, as primeiras indagações foram: O que eu conheço a respeito desses
países? Como vou instigar a curiosidade e o interesse dos alunos sobre tudo isso, para não ficarmos
apenas na temática “futebol”? Foi nesse momento que a pesquisa iniciou-se, e a conexão com os
conteúdos da Arte tomaram forma.

Vamos iniciar com a Austrália, país escolhido para representar a Oceania. A pesquisa sobre
este país mostrou-nos a Arte Aborígene, arte de povos que habitam o território australiano desde
antes da chegada dos primeiros colonizadores. Atualmente, a Austrália é considerada um país
multicultural, para além da influência britânica, uma vez que encontram-se traços de asiáticos e
indianos em sua população, sem falar nos diversos outros povos que migram para lá em busca de
melhores condições de vida.

A Arte Aborígene é repleta de simbolismos que se manifestam numa combinação de formas,
figuras e fundos. Os aborígenes costumam decorar todos os objetos de uso cotidiano, como cestas,
bumerangues, facas, escudos, copos, etc. Em determinadas cerimônias pintam o corpo e o adornam
com penas de diferentes cores. Temos como exemplo na silhueta de um animal, a representação dos
atributos que o aborígene acredita encontrar-se dentro de si. Geralmente, sob o aspecto de animais,
encontramos os tótens (cada indígena tem seu próprio totem ou sonho, ilusão), representando
diversas e variadas formas. A ideia foi articular esta arte com o pontilhismo, técnica pictórica que
se orienta a partir de um método preciso: a divisão das cores em seus componentes fundamentais.
Ou seja, as inúmeras pinceladas regulares de cores puras que cobrem determinada tela são
reorganizadas, complementadas pelo olhar do observador, assim formando-se sua unidade, longe
das misturas de cores feitas na paleta. Trata-se do ano de 1880, em Paris, onde temos em Georges
Seurat (1859-1891) um dos líderes da tendência artística conhecida por Neo-Impressionismo,
cujos adeptos desenvolveram a técnica do pontilhismo.
Ao visualizar as informações acima, por meio de reproduções artísticas e alguns sites da
Internet, essas manifestações artísticas se cruzaram na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Wanda Rocha, na materialização de bumerangues. Considerado uma das armas mais antigas do
mundo, o bumerangue foi utilizado como instrumento de caça e tem na Austrália seu país/símbolo.
Os bumerangues foram criados pelos alunos através da técnica de papietagem, que consta em
fazer camadas de pedaços de jornal com cola, preenchendo uma base feita de papelão (formato do
instrumento). Após a secagem total dos jornais, pintou-se a base de branco, para assim ter-se um
fundo neutro, facilitando o início do desenho e pintura.
Ainda tendo como referência a Austrália, descobrimos a origem do uso da simbologia do
bigode nos objetos decorativos, em acessórios, e na moda em geral, que infestaram a publicidade já
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há algum tempo. A moda dos bigodes, conhecidos mundialmente por mustaches, surgiu na Austrália
numa conversa informal entre amigos, ao discutirem sobre o sucesso do uso masculino do bigode
nos anos 70. Surge assim a ideia de fundar a organização Movember Foundation (o nome mistura
as palavras member e november, em inglês). O objetivo dessa organização é incentivar a luta contra
o câncer de próstata, cujo símbolo é o bigode, para alertar os homens da importância do uso do
preservativo e o cuidado com a saúde. Em sala de aula, a criação deu-se na forma de máscaras, com
uso de cartolinas e tintas guache, e carimbos a partir de restos de madeiras, cola e E.V.A.

Pedras ornamentais, máscaras, carimbos e
bumerangues.

A percepção do ambiente local para o macro fez-se aos poucos, principalmente quando no
encontro final entre aluno/artista e sua criação/objeto. O resgate das falas sobre as relações entre
as culturas estudadas, entre os povos comentados, entre a proximidade dos elementos visuais
que podem unificar pessoas de épocas e lugares distintos, orientou o entendimento daquelas
atividades dentro do Projeto Copa.

Vamos falar agora sobre o nosso Brasil, país escolhido para representar as Américas.
Escolhemos a artista carioca Beatriz Milhazes (1960-), que tem a cor como elemento estrutural
em sua obra. Uma entrevista, onde a artista explica sua maneira de pensar e criar sua arte foi
mostrada por meio de um audiovisual. A abstração geométrica faz parte de seu repertório, além
da pintura de flores e arabescos, alvos sobre superfície de plástico, para depois transferi-los para
a tela, numa sobreposição de colagens, de camadas de cores, de papéis diversos, que compõem
uma harmonia de excessos pictóricos. A colagem é um procedimento artístico que utiliza vários
materiais que podem, ou não, variar a textura, umas sobre as outras ou lado a lado, formando
assim uma nova imagem. Como referência ao conteúdo da História da Arte, a Arte Abstrata foi
apresentada através de um audiovisual/resumo e reproduções artísticas sobre o pioneiro artista
russo Wassily Kandinsky (1866-1944), cujo fascínio pela simbologia e psicologia da cor era visível
em suas obras. Os alunos utilizaram papéis de revistas para confeccionarem suas composições de
cores e formas abstratas inspiradas na obra dessa artista brasileira.
Outro artista plástico escolhido foi Romero Britto (1963-), de Recife, radicado em Miami,
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nos EUA. Conhecido por seu estilo alegre e colorido, por apresentar uma arte pop, despojada.
Como suporte desse trabalho baseado nas obras de Romero Britto, utilizou-se a forma pronta do
Fuleco, mascote oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014. Este é a representação estilizada de um
tatu-bola, sendo seu nome a combinação das palavras futebol e ecologia. A cor azul da carapaça
simboliza a beleza natural do Brasil; e os diferentes tons azuis, o céu e as águas que correm pelo
país. No entanto, essas cores foram modificadas por texturas. Ou seja, textura é o aspecto de uma
superfície, podendo ser visual ou tátil. Os alunos criaram seis diferentes texturas, através de uma
pesquisa visual em seus próprios materiais escolares, como em suas roupas e acessórios. Nesse
momento, houve a oportunidade da turma interagir mais entre si, pois o reconhecimento de si e
do outro fez-se necessário, quando se perguntavam sobre as formas que poderiam criar, sobre as
possíveis texturas presentes e visíveis no tênis do colega, na mochila, no boné, etc. Obviamente são
os primeiros passos de longas caminhadas que a educação faz no seu cotidiano, mas igualmente
válidas nesse processo tão complexo de ensino/aprendizagem.

Cores, formas, texturas e colagem.

Para representar a África, Camarões, nós tivemos que investigar muito mais esse país, pois a
maioria desconhecia as características locais. Uma das questões que chamou a atenção da turma é o fato
desse país contar com mais de 250 etnias, que formam a riqueza do seu patrimônio artístico e cultural.
Pigmeus, bantous, sudaneses, arabo-berbéres e outros formam esta complexa teia de populações, onde
cada fio tece suas tradições, sua música, sua arte. Para perpetuar as tradições imemoriais do continente
africano, têm-se as máscaras, estatuetas, instrumentos musicais, dentre outros artefatos. Escolhemos
as máscaras como elementos próximos ao nosso patrimônio cultural também, em se tratando dos
povos indígenas que ocupam nosso país e que, por razões tantas, foram dizimados e/ou excluídos
da sociedade atual, assim como da influência africana na miscigenação brasileira. Desde os tempos
paleolíticos, as máscaras africanas eram e ainda são feitas de diversos materiais, como couro, tecido e
variados tipos de madeira. São utilizadas como parte de uma vestimenta cerimonial para simbolizar
determinados aspectos de várias tribos africanas. Para esse trabalho, criamos máscaras através da
técnica de papietagem, técnica artesanal já explicada, mas que desta vez cobriu um balão de festa
inflado para a produção de duas máscaras. Ou seja, após cobrir todo o balão, corta-se o mesmo ao meio,
estourando a borracha e obtendo duas metades (base/superfície para as máscaras).
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Máscaras de papietagem.

A Espanha, escolhida para falarmos da Europa, apresentou dois artistas apaixonantes por
sua produção artística/sensível. Primeiro, trago um dos maiores representantes do modernismo,
o artista Antoni Gaudí (1852-1926), que estudou arquitetura em Barcelona e mostrou interesse
especial por um dos princípios formais mais importantes dessa nova corrente artística: a unidade
do objeto artístico e os laços entre o artista e o artesão. Através da sua obra, o mosaico (tratase de uma expressão artística na qual o artista organiza pequenas peças coloridas, colando-as
sobre uma superfície e formando imagens), e do uso dessa técnica, uma metáfora foi criada: a das
partes que formam o todo, e que guiou algumas orientações sobre a valorização e respeito pela
presença e opinião do colega, sobre a importância do comportamento individual de harmonizar
com o restante do grupo para que o coletivo, no caso, a turma, se destaque por suas qualidades
e características positivas. Enfim, a produção manual se deu através de pequenos quadros, feitos
com a base de papelão e recortes coloridos de revistas, cujas temáticas desenhadas e preenchidas
com o mosaico foram os elementos presentes na cultura espanhola, como as touradas, o flamenco,
e a própria simbologia das cores da bandeira dessa tradição.

Para complementar o entendimento sobre mosaico, abordou-se a Arte Bizantina,
manifestações artísticas próprias do Império Bizantino, entre os séculos V e XV, das quais se
destacam as imagens em mosaico, formadas pelos artistas a partir de pequenos e coloridos pedaços
de pedra colados em parede. Muitas imagens religiosas e do Imperador Justiniano (526-565) foram
os temas principais. A cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, foi o mais
importante centro artístico deste período.

O segundo artista trata de Joan Miró (1893-1983), também de Barcelona, que é
considerado um dos mais versáteis do século XX. O artista usou pinturas, esculturas, tapeçarias,
cerâmica, teatro e muitos monumentos públicos para expressar suas ideias, suas metafóricas, ou
melhor, para descobrir signos que representassem conceitos da natureza num sentido poético e
transcendental. Algumas obras revelam grande espontaneidade, enquanto em outras podemos
encontrar a técnica extremamente elaborada, tendo esse contraste igualmente presente em suas
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esculturas. A atividade “desenhando ao acaso” foi realizada com os alunos, tendo como referência
o traço livre (técnica de desenho aleatória e imaginativa usada por Miró) feito com lápis preto, e
as formas que fossem surgindo, preenchidas com cores puras, como vermelho, azul e amarelo. A
folha para o desenho foi distribuída com uma forma qualquer desenhada em preto, sendo o traço
inicial para ativar a imaginação criativa. Assim como o artista, que explorava e montava materiais
de diferentes texturas nos seus trabalhos em escultura e os fundia em bronze, a atividade com
os alunos, que envolveu modelagem com argila, realizou-se através de “encaixes” de diferentes
formas, posteriormente pintadas com tinta guache.

Mosaico, arte abstrata e modelagem.

Para finalizar o país do Projeto Copa, temos o Japão representando o continente asiático.
O artista escolhido foi Katsushika Hokusai (1760-1849), o mais famoso artista japonês, cujas
obras mostram a história e as lendas do país, mas também pessoas e cenas comuns. Através das
reproduções artísticas de suas obras foi possível introduzir a xilogravura, técnica usada há séculos
nesse país. Trata-se de um desenho em entalho numa placa lisa de madeira, que chamamos de
matriz, que é impresso num papel. Usa-se uma placa para cada cor e podem-se imprimir muitas
cópias com as mesmas placas. Na sala de aula utilizaram-se placas de isopor (de embalagens, as
mais finas) como matriz, sendo mais fácil, devido à maciez do material, para fazer-se o baixo relevo
com uma ponta seca (palito de madeira, lápis de escrever, etc). O desenho foi de acordo com a
pesquisa visual a respeito de elementos culturais japoneses; depois que o mesmo foi realizado,
fez-se a incisão no isopor e, com a ajuda do rolinho de pintura e tinta guache, as impressões e as
gravuras foram surgindo.

Foi feito um convite para uma breve introdução do alfabeto japonês, assim como para o
ensino de origamis (técnica secular de dobrar o papel e criar formas de seres ou objetos sem a
interferência da tesoura, nem da cola) a uma amiga minha, que é japonesa e que já mora na cidade
de Rio Grande há alguns anos, casada com um brasileiro e que constitui família aqui. Relato que
o interesse para a criação do famoso tsuru (a ave mais conhecida do origami) foi inicial, pois a
paciência tipicamente oriental, não contagiou a turma. Os alunos são agitados em sua maioria,
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não tendo calma para dobrar, voltar à forma apenas marcada, depois mais algumas dobras e
mais dobras, enfim, essa atividade foi um pouco frustrante, tanto para mim, que pensei em vêlos entusiasmados, quanto para eles, angustiados com tanta demora para criação de um “simples
passarinho”. Quanto ao alfabeto japonês, este consiste em dois silabários: hiragana e katakana e
um grande número de ideogramas, chamados de kanji, além de numerais arábicos e, às vezes, do
alfabeto romano, chamado romaji em japonês. Para facilitar, obviamente, foi ensinada a escrita do
nome próprio de cada aluno, assim como alguns ideogramas como: felicidade, paz, harmonia, etc.

Gravura, matriz, nome próprio e ideograma japonês.

Acredito que essas experiências conseguiram transportar os alunos para lugares distantes,
permitindo uma correlação maior do que aquela feita apenas pelo esporte, no caso, o futebol
assistida na televisão. A conexão entre a produção artística e o tempo, no sentido desta ser o
reflexo do momento histórico/social em que se insere, pôde ser reconhecida ao viajarmos por
distintos lugares e épocas. A maneira com que trabalho busca sempre a convicção de que a Arte,
como área do conhecimento, pode transformar pensamentos ao sensibilizar em alguma ocasião,
através de algum simbolismo, de alguma cor ou de alguma lembrança ativada pela experiência
estética, e assim pode igualmente modificar comportamentos. Sabe-se que tal experiência pouco
se dá no espaço escolar, tratando do contato obra original X aluno, no entanto, a estética a que
me refiro trata dos sentidos, do olhar, da capacidade de percepção do outro e de si mesmo por
meio de uma dinâmica em grupo, de uma pincelada, de um audiovisual, de uma música que revira
meus sentimentos e conecta minha razão. E assim me faz perceber o fato de estar ali, na escola,
numa sala de Artes, conhecendo artistas de outros espaços e tempos, mas que de alguma forma
encontram-se próximos a minha realidade, através das relações interpessoais, socioculturais e
ambientais que posso estabelecer.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

Leci Vitória Rosa dos Santos1

Introdução

E

ste relato de experiência tem por objetivo
mostrar

as

atividades

desenvolvidas

na

disciplina de Língua Portuguesa, nos 6º e

7º anos do Ensino Fundamental, da Escola Municipal do
Ensino Fundamental Bento Gonçalves, a partir do Projeto
de Oficinas Pedagógicas: Vivenciando Novas Aprendizagens
na Construção dos Saberes. O projeto tem como objetivo
geral desenvolver temas que transversalizam o currículo,
utilizando as oficinas pedagógicas. O trabalho com oficinas
pedagógicas

proporciona

vivenciar

os

conhecimentos

transmitidos pelo professor, adquirindo, ao mesmo tempo,
aprendizagens

significativas.

As

oficinas

pedagógicas

possibilitam o ensinar e o aprender na relação professor e
educando, constituindo espaços de transformação e diálogo
a partir dos conhecimentos vivenciados.
Desenvolvimento dos projetos
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Gonçalves, localizada
na Vila da Quinta, este ano construiu o Projeto de Oficinas Pedagógicas.

Acreditamos que quando se trabalha com Projeto de Oficinas Pedagógicas,

1 Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Gonçalves. Especialista em
Metodologia e Ação Docente.

o educando não é mais um expectador, um receptor, adquirindo autonomia, o que, de certa forma,
interfere no planejamento do professor. O educando torna-se crítico e age de forma participativa.
Um aluno questionador e reflexivo exige um professor que tenha planejamento direcionado para
o desenvolvimento de habilidades e competências em seus educandos. O educando torna-se um
agente de transformação junto com seu professor.
As oficinas pedagógicas possibilitam mudar o espaço escolar, proporcionando uma maior
interação entre o professor e o aluno em busca de novos conhecimentos.
“O aluno aprende apenas quando ele se torna sujeito da sua aprendizagem. E para tornarse sujeito da sua aprendizagem ele precisa participar das decisões que dizem respeito ao
projeto da escola que faz parte também do projeto de sua vida. Passamos muito tempo
na escola, para sermos meros clientes dela. Não há educação e aprendizagem sem sujeito
da educação e da aprendizagem. A participação pertence à própria natureza do ato
pedagógico.” (GADOTTI, 2001, p.3)

Agregar oficinas ao conteúdo, num primeiro momento, é algo desafiador, pois os pais ou
responsáveis cultivam a ideia de que o bom professor é aquele que sobrecarrega os cadernos de
conteúdos e anotações, mas é necessário ultrapassar barreiras e vencer medos.

“Em sua essência, ser professor hoje, não é nem mais difícil nem mais fácil do que era
há algumas décadas atrás. É diferente. Diante da velocidade com que a informação se
desloca, envelhece e morre, diante de um mundo em constante mudança, seu papel vem
mudando, senão na essencial tarefa de educar, pelo menos na tarefa de ensinar, de conduzir
a aprendizagem e na sua própria formação que se tornou permanentemente necessária.”
(GADOTTI, 2002, p. 7)

Como professora de Língua Portuguesa da escola, realizei algumas oficinas no 6º e 7º
anos. Uma das oficinas surgiu na época da Páscoa. Como a Páscoa é uma época de renovação e
aproximação das pessoas, resolvi que os alunos escreveriam mensagens para outros colegas de
turma e, também, para o 7º ano da Escola Municipal Eugênio Padre T., de São José do Norte, como
forma de desenvolver neles a afetividade e também de ampliar os laços de amizade. Para minha
surpresa, foi possível aproximar duas irmãs, que não sabiam da existência uma da outra. Elas se
conheceram por proximidade do sobrenome, se aproximaram e as famílias começaram a se visitar.
Foi um trabalho gratificante. Neste momento percebi que o meu papel de professor não é só o de
trazer informações, mas de estabelecer uma relação de interação e de vivências em relação aos
conteúdos aprendidos.

“É preciso insistir: este saber necessário ao professor - que ensinar não é transferir
conhecimento - não apenas precisa ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas
razões de ser - ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa
ser constantemente testemunhado, vivido.” (FREIRE, 1996, p.27)

Outra oficina surgiu a partir do aluno V, que gosta muito de escrever e traz textos para a
professora ler. Um destes textos foi intitulado Cinco Anos. Resolvi dividir este texto em capítulos. Eu
lia, a cada dia, uma parte da história para a turma. Esta atividade proporcionou ampliar o gosto dos
alunos pela leitura. Os alunos produziram outras histórias a partir do texto Cinco Anos, do aluno V.

“Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com consciência e sensibilidade. Não
se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores. Os educadores, numa
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visão emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento e em consciência
crítica, mas também formam pessoas.” (GADOTTI, 2002, p.9)

Destaco a Oficina do Jogo Céu e o Inferno. Primeiramente, os alunos, em dupla, formam
um origami. No interior do origami constam verbos e cores. Os alunos realizam movimentos com
as mãos de abrir e fechar o origami, de acordo com número de vezes estabelecido por um dos
jogadores. Após, o aluno tem que escolher uma cor. Na cor consta um verbo. De acordo com o
verbo, o aluno terá que executar a ação.

.
Conclusão
Trabalhar com o Projeto Oficinas Pedagógicas significa vivenciar os conteúdos da Língua
Portuguesa de forma dinâmica e interativa. É perceber os alunos mais receptivos e confiantes
com os próprios colegas e com os saberes que vão sendo adquiridos. O conteúdo flui com mais
motivação, e é percebido como algo que não é externo a ser aprendido, mas emergindo das
experiências vivenciadas. O trabalho com Oficinas Pedagógicas mudou a minha maneira de pensar
sobre a minha própria prática, exigindo mais criatividade e dinamismo, embora haja dificuldades
para realizar uma proposta mais inovadora.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS DE ARTES, RELATOS
DE EXPERIÊNCIAS

Kelli Cristine de Freitas da Silva1

E

ste trabalho foi desenvolvido nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental Coriolano
Benício e Olavo Bilac, na disciplina de Artes, pela

professora Kelli Cristine de Freitas da Silva, nos Anos Finais
do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos.
Os objetivos, ao pensar nestas atividades, foram: valorizar
experiências significativas realizadas pelo educador; propor
a construção de um espaço de troca das práticas educativas;
reconhecer a si mesmo através do trabalho; compreender a
dimensão das atividades realizadas; avaliar a importância da
valorização da disciplina de Artes no processo educacional,
com destaque nas principais linguagens artísticas, no que
tange às técnicas.
O trabalho centra-se na ampliação de conhecimentos relacionados à
Arte, através de técnicas associadas ao reaproveitamento de sucata, visando
à importância do mesmo para a vida, pois instigamos um olhar diferente
para os materiais considerados como lixo, que é descartado na natureza, e
trabalhamos com o aprendizado de técnicas manuais.

A Arte precisa ser ensinada com seriedade, pois ela atua na construção
da identidade artística das crianças e dos jovens que frequentam as escolas.
O Ensino da Arte vem obtendo crescente importância quando se pensa na
formação humana necessária para uma adequada inserção social, cultural e
1. Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac e Escola Municipal de
Ensino Fundamental Coriolano Benício. Especialista em Educação Infantil.

profissional do jovem nos dias atuais. Observo que os alunos sentem mais prazer ao trabalhar com
técnicas, com trabalhos práticos.
Introdução

A Arte possibilita dar forma ao sentimento, pensamentos e emoções. Por isso, ela é
compreendida como expressão, comunicação, e por meio desse instrumento é possível atribuir
significado a sensações, sentimentos e pensamento. Ao criar, o aluno se sente capaz de realizar
coisas que antes pareciam impossíveis, experimenta novas possibilidades, novos materiais, novas
técnicas, e tem como resultado o objeto concreto que criou, com o ensinamento para a vida, que é
explorando e fazendo que se aprende.
Os trabalhos

A palavra Abayomi tem origem iorubá, e costuma ser uma boneca negra, significando
aquele que traz felicidade ou alegria. (Abayomi quer dizer encontro precioso: abay=encontro
e omi=precioso). A boneca Abayomi foi criada para as crianças, jovens e adultos, na época da
escravidão. As mulheres negras confeccionavam essas belezas com a barra de suas saias, único
pano encontrado nos navios negreiros, para acalmar e trazer alegria para todos. Considerado um
amuleto para todos nós até hoje, essas bonecas, assim como os vodus haitianos, são criação de uma
cultura milenar.

Fui apresentada à boneca Abayomi e aprendi a confeccioná-la em uma oficina de Artes da
Secretaria de Município da Educação de Rio Grande. Este trabalho também tem como objetivo
valorizar a cultura negra, os conhecimentos dos antepassados, sendo desenvolvido próximo à data
de celebração da “Consciência Negra”.

O material utilizado foi: retalhos coloridos e tesoura boa. Primeiro, fomos pesquisar sobre
o significado dessas bonequinhas para levar aos alunos. O segundo passo foi conseguir a doação
de retalhos de tecido com uma costureira. O terceiro foi a confecção: corta-se quatro tiras de tecido
preto, junta-se as tiras, dá-se um nó na parte superior das mesmas, de modo que fique uma pontinha
que será o cabelo, picota-se as tirinhas do cabelo e, após, pega-se duas tiras mais curtas e dá-se um
nó na ponta - esses serão os braços, e dá-se o nó nas outras duas restantes, que serão os pés. Depois,
usamos um tecido estampado para confeccionar a roupa.
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O trabalho de confecção de porta-canetas sublinha a importância do reaproveitamento de
sucatas, visto que foram utilizadas latinhas de energéticos. O professor forneceu todas as latinhas,
sendo que as mesmas já estavam sem a tampa, prontas para serem pintadas. Recebi na escola em
que trabalho, na cidade Pelotas, um porta-canetas parecido e, a partir daí, tive a ideia de trabalhar
com os alunos. Investiguei os materiais necessários e iniciamos a confecção, utilizando latinhas,
Primer, tinta de artesanato, pincel e goma laca.

Primeiro, com Primer, demos um fundo na lata e deixamos secar (seca rápido); escolhemos
a cor que queríamos para o porta-canetas, pintamos e, também, esperamos secar. Para dar o
acabamento com o “cordão barroco”, passamos a goma laca para colá-lo na borda da lata e dar o
brilho. Depois é só deixar secar mais uma vez.
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O outro trabalho realizado foi a confecção de pulseiras de lacre, pois procurei um trabalho em
que fosse possível utilizar lacres de latinha, já que tinha um número considerável dos mesmos. Quis
mostrar aos alunos que tudo tem sua utilidade, até mesmo os materiais que são considerados lixo.

O material necessário é: esmalte colorido, da cor que desejar; esmalte incolor, 1,20 m de
fita de cetim ou mimosa (dependendo do tamanho da pulseira), 2 alfinetes pequenos, 18 lacres de
latinhas, para uma pulseira da medida da que foi feita.

Veja como fazer a pulseira, passo a passo:
• Primeiro, pinte os lacres com o esmalte colorido, espere secar e passe uma segunda
demão. Não é necessário pintar a parte debaixo, só a de cima.
• Depois de seco, passe uma camada de esmalte incolor para dar brilho.

• Enfie um alfinete em cada ponta da fita e, depois, passe-os pelo lacre na posição que é
vista na foto, de baixo para cima e ao lado um do outro.

Puxe a ponta das duas fitas e no final deixe mais Agora afaste a fita para trás e coloque outro
ou menos 3 cm de sobra, sem puxar.
lacre sobre o que já está com a fita.
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Desça as fitas pelos primeiros buraquinhos, Volte para cima, passando pelo buraco do
pegando o primeiro e o segundo lacre.
segundo lacre.

Novamente, afaste as fitas e coloque outro lacre Desça as fitas pegando os 2 lacres.
por cima do que está sendo usado.

E suba pegando só no último.

Basta repetir esse procedimento até ficar do tamanho
que você deseja. Corte a fita com uma sobra.

Aqui, pelo lado contrário, é possível notar que fica A sugestão do trabalho das pulseiras foi tirada
perfeito, quase nem dá para perceber que é a parte da internet. O professor levou os lacres, alguns

traseira do trabalho, embora os lacres não estejam alunos levaram a fita e, para os outros, o
pintados. Dê um laço e está pronta a pulseira.

professor deu o material.
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O trabalho do Tapete de Retalhos visou resgatar a cultura de nossos antepassados, uma
vez que a identidade de um povo está na sua cultura. Podemos entender como cultura tudo aquilo
que é construído pelo ser humano, incluindo os mitos, símbolos, ritos, todas as crenças, todo o
conjunto de conhecimentos, todo o comportamento, etc. Portanto, conhecer e valorizar a nossa
cultura são autoafirmações do que somos. Diante dessa premissa, é certo valorizar a cultura
popular, haja vista que ela é tão importante quanto a literatura, a arte plástica, a arquitetônica etc.
Usamos saco de estopa (ou de cebola) e tiras de retalhos variados, coloridos.

Cada aluno pegou um pedaço da estopa e alguns retalhos, o professor explicou aos alunos
que precisavam cortar o tecido em tirinhas e, após, introduziram uma das pontas das tirinhas
no buraco da estopa, passando-a por baixo, voltando para a parte superior, unindo as pontas e
amarrando com um nó, assim sucessivamente.

Avaliação
Os alunos foram bem receptivos aos trabalhos, demonstraram interesse e criatividade
ao realizá-los, o que nos faz concluir que o saldo foi positivo. O professor encontrou alguma
dificuldade para conseguir alguns materiais, sendo que na maioria dos trabalhos com sucata, o
material foi fornecido pelo professor. Observou-se que são poucos os alunos que colaboram quando
o professor pede algum material, mesmo que este se encontre no lixo. As escolas, na medida do
possível, colaboraram quando o professor solicitou ajuda de custo para comprar algum material.
Em algumas escolas que já trabalhei, observou-se que a direção e os funcionários não se agradam
da movimentação e da sujeira que determinados trabalhos de Artes, como técnicas, causam na
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escola. O professor, ao trabalhar com técnicas, encontra dificuldade na troca de períodos, pois
precisa deixar a sala limpa (com a ajuda dos alunos) para o próximo professor e carregar todo
o material de uma sala para a outra, caracterizando a importância de uma sala de Artes para
trabalharmos na escola junto aos nossos alunos. Considero todo esse trabalho prazeroso, mesmo
com algumas dificuldades que encontramos. Continuarei pesquisando e trazendo novas técnicas
aos meus alunos dos Anos Iniciais, Finais e da Educação de Jovens e Adultos, visto que trabalhar
com técnicas é muito gratificante.
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P

or mais de duas décadas, o Brasil viveu um
conturbado período de ditadura civil-militar.
De 1964 a 1985, alternaram-se na Presidência

da República cinco representantes das forças-armadas.
Guardadas as devidas proporções e as especificidades do
governo de cada um desses, o país foi minado por instrumentos
e métodos próprios de um poderoso regime de controle
técnico-burocrático-militar. Minimizando a democracia e
a liberdade dos brasileiros e sufocando qualquer tentativa
de livre expressão – individual, coletiva e, sobretudo, da
imprensa – a maioria absoluta da população foi relegada à
condição de expectadora das políticas dirigidas pelo governo.
Nesse ínterim, a educação serviu como base de uma proposta
bastante definida por parte dos representantes da ditadura.
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Apenas com o processo de redemocratização, iniciado na década de 1980, começam a ser
pensadas novas propostas para o sistema educacional. Se por 21 anos a educação no Brasil esteve a
serviço da “manutenção da ordem” e de um regime autoritário e repressivo, com o fim da ditadura,
o rompimento com essa postura passa a ser um enorme desafio. Compreendendo seu sentido
político e social, os currículos escolares passam a ser incansavelmente discutidos, buscando-se
determinar um novo direcionamento da educação.
Cabe salientar que a discussão neste campo, no período que compreende o último quartel
do século XX, não foi uma exclusividade brasileira. Igualmente saídos de períodos ditatoriais,
muitos outros países dedicaram-se aos debates sobre as mudanças em seus currículos oficiais. Os
países ibéricos e os integrantes do MERCOSUL servem de exemplo. Mais do que a transformação
trazida pelo processo de redemocratização, todos esses países buscaram mudanças porque se
viam inseridos em uma inédita configuração mundial – sobretudo a partir da década de 1990 –
que impôs um novo modelo econômico e os submeteu à lógica do mercado.

Dessa “nova ordem mundial” nasce, também, uma nova concepção de Estado, uma
vez que os países periféricos e endividados, especialmente, foram inseridos no processo de
desenvolvimento mundial, sendo abertos ao capital estrangeiro e empreendendo financiamentos
junto às instituições e aos organismos multilaterais e bilaterais – como o Banco Interamericano
de Desenvolvido (BID), o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Roberto
Antonio Deitos afirma, nesse sentido, que:
As reformas educacionais nacionais empreendidas no Brasil foram historicamente
realizadas e estiveram concretamente inseridas no conjunto das reformas estruturais e
setoriais e dos financiamentos realizados para os diversos setores da economia nacional,
servindo efetivamente aos objetivos gerais e específicos realizados em cada um dos projetos,
programas ou reformas empreendidas. (DEITOS, 2007, p. 34)

Uma vez inserida no processo da privatização, da busca por lucro e tecnologia, bem como da
produtividade e competitividade internacional, cabe à sociedade ser educada dentro desta lógica
do mercado. Ainda na década de 1980, as discussões acerca das necessárias mudanças no sistema
educacional do Brasil já estavam vinculadas às políticas liberais voltadas para os interesses
internacionais. Entretanto, apesar da inevitável tendência à homogeneização – característica da
globalização – as reformulações curriculares brasileiras pautam seus discursos no atendimento às
camadas populares.

Alinhado aos ajustes estruturais e setoriais exigidos pelos organismos financeiros multilaterais,
o Ministério de Educação e Cultura (MEC) brasileiro realizou uma reformulação curricular, abarcando
todos os níveis de escolarização. Exclusivamente para o Ensino Fundamental e Médio, foram criados
os Parâmetros Curriculares Nacionais, orientados pelos pressupostos da Psicologia da aprendizagem
de Jean Piaget1 . Sob esta orientação, a escola passa a assumir a tarefa de produtora do saber. Ao
sugerir uma mudança de postura, os novos parâmetros dedicam ao processo de ensino a função de
permitir o acesso ao saber produzido através de uma abordagem crítica.
1 É válido esclarecer que tal linha de orientação direcionou não apenas a reformulação curricular brasileira, como também de Portugal, Espanha e alguns países da América Latina, sobretudo os integrantes do MERCOSUL.
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É a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais que o papel do ensino e de seus professores
assume uma função que fica muito além da transmissão e reprodução dos conhecimentos
para os estudantes. Passou-se a contestar o formalismo da abordagem tradicional positivista,
principalmente a superficial seriação de conteúdos. Os conteúdos e as metodologias propostas
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais propõem uma abertura rumo à aprendizagem e à
aquisição de novas linguagens. Migrando do domínio de textos escritos que obedeçam à norma
culta da língua, até a utilização de sites, histórias em quadrinhos e música, busca-se articular a
escola às novas tecnologias – tão comuns às novas gerações.

Uma proposta bastante conhecida dos Parâmetros Curriculares Nacionais – já que, em parte,
caracteriza toda sua elaboração – são os temas transversais. Ao articular os conteúdos, trabalham
também com temáticas importantes para a construção dos estudantes. Frente à enormidade de
períodos e processos históricos ao longo da existência humana, alguns temas transversais são
pensados para que os professores adaptem ou criem maneiras de integrá-los ao contexto local
das escolas. Como exemplo desses temas, pode-se citar: as relações de trabalho e os processos
produtivos, lutas e conquistas políticas, relações do homem com o meio ambiente, questões
pertinentes ao gênero e à sexualidade de modo geral, a diversidade e etc..
Por tudo que os PCNs apresentam, dominar informações e conceitos de determinado
assunto não pode ser visto como domínio e apreensão do conteúdo pelo estudante. É necessário,
para tanto, que os adolescentes sejam capazes de comparar culturas e processos históricos através
da análise dos mais variados vestígios. Os Parâmetros Curriculares Nacionais também defendem a
utilização de variados recursos didáticos, já que “a comunicação entre os homens, além de escrita, é
oral, gestual, figurada, musical e rítmica” (BRASIL, 1997, p. 31). Ademais, esclarece que o trabalho
pedagógico requer a compreensão desses múltiplos materiais enquanto fontes potenciais para a
reflexão e a aquisição do saber escolar, permitindo que o estudante observe atentamente o seu
entorno e estabeleça relações e críticas, além de relativizar sua atuação no espaço/tempo.

Além das orientações contidas nos PCNs, o carro-chefe de qualquer política pública
educacional brasileira foi igualmente determinante na idealização da proposta que aqui se pretende
apresentar. Trata-se da Lei nº 9.394/96, a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Ao definir e regularizar o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na
Constituição, a LDB – como é conhecida – está baseada no princípio do direito universal à educação
para todos. Sancionada em 20 de dezembro de 1996, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso
e pelo Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, a LDB sofreu variadas modificações desde a
sua aprovação.
Uma dessas modificações, determinada pela Lei nº 10.639, inclui no currículo escolar
oficial de toda rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira”.
Especificamente, estabelece:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares,
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da

Pensando a Diversidade na Sala de Aula: “A Semana da Consciência Negra (E Outras Consciências...) Na EMEF Mate Amargo

145

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e
o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de
Literatura e História Brasileiras.

A necessidade de envolver nas práticas pedagógicas a questão afro-brasileira e indígena,
todavia, não é entendida como determinante para a realização de uma proposta de ensino
interdisciplinar. Determinante foi, ao menos no caso da proposta que aqui se pretende apresentar,
a valorização da referida temática enquanto essencial para discussão e estudo na Educação Básica.
Assim, mesmo que as políticas públicas educacionais indiquem o caráter obrigatório de propostas
como essas, a experiência realizada com as turmas das Séries Finais da EMEF Mate Amargo partiu
da necessidade, percebida pelas professoras, de que o tema fosse trabalhado de forma menos
compartimentalizado em suas respectivas disciplinas, bem como a identificação do déficit existente
no conhecimento dos estudantes no que diz respeito à história e situação das minorias históricas.
Desenvolvimento da proposta

A proposta aqui apresentada ocorreu entre os dias 18 e 22 de novembro de 2013, embora
a continuidade da discussão e de algumas práticas tenha percorrido o restante do ano letivo.
Todavia, como a pretensão inicial era ir ao encontro da Semana da Consciência Negra, as principais
atividades pedagógicas voltadas às relação étnico-raciais tiveram como margem a referida semana.
As disciplinas envolvidas na proposta de intervenção, ora individuais ora em conjunto, pensaram
em atividades variadas e com propósitos claramente ligados ao desenvolvimento crítico dos
estudantes. Excetuando os caminhos construídos intuitivamente nas salas de aula, as disciplinas
envolvidas desenvolveram as seguintes atividades:
Artes:

– Grafite nos muros externos da escola, com estudantes.

– Fotografias que envolveram e geraram discussão do tema.
– Camisetas personalizadas sobre a temática.
– Cartazes provocativos.

– Releituras de artistas negros brasileiros.
– Trançados de origem indígena.
Educação Física:

– Pesquisa e elaboração de painel sobre os principais esportistas negros.

– Roda de capoeira com o grupo que pesquisou sobre Angola, durante a Feira das Nações.
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– Oficina de brincadeiras de origem africana.

– Vídeo e discussão sobre um conto africano.
Geografia, História e Língua Portuguesa:

– Com as turmas de 8ª série, foi apresentado o vídeo-documentário “Brasil: uma história
inconveniente”, seguido de análise e discussão do mesmo.

– Com as turmas de 8º ano, foi apresentado o filme “Sara Fina: o som da liberdade”, seguido
de análise e discussão do mesmo.
– Elaboração de cartazes sobre a temática.
Atividades integradas:

– Grafite na parede externa da escola.

– Roda de Capoeira com grupo convidado.

–Hip-hop com o cantor e compositor Stenio Branco (ex-aluno da Escola).
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Considerações finais
Acredita-se que apenas propostas de ensino interdisciplinares são capazes de abarcar
questões de ordem tão complexa quanto a temática em foco. Por mais que uma disciplina específica
se esforce ao máximo para explorar a análise crítica que os estudantes devem fazer, pensa-se que o
referido tema – a exemplo de tantos outros – exige um olhar interdisciplinar no sentido de ensinar
aos estudantes a olhar o mesmo objeto sob perspectivas diferentes. A intervenção aqui apresentada
foi interdisciplinar em sua concepção, execução e avaliação – ainda que os conceitos empregados
tenham sido formalizados e explorados no âmbito das disciplinas envolvidas na proposta.
Permitir ao aluno fazer uma desconstrução de visões estereotipadas pela elite
historicamente dominante nas quais as minorias têm o estigma da miséria, do atraso tecnológico e
da não capacidade de construir sua própria história, deixando assim na obscuridade uma história
latente, extremamente complexa, tanto em questões físicas como na capacidade de interação de
milhares de povos, com diferentes formas de organização socioeconômicas, cultura complexa e
uma variedade linguística jamais vista em outros povos.

É, portanto, necessário valorizar e compreender processos de formação, marcas, tensões
territoriais e principalmente perceber a lição que os grupos hoje considerados minorias deixaram
para a humanidade com seu poder de resistência. Sob essa ótica, a Geografia buscou abordar na
leitura reflexiva e crítica do estudante, em cada prática pedagógica, as relações de etnia e poder,
conflitos étnicos e religiosos. A disciplina de História, por sua vez, contribui ao historicizar as
inúmeras lutas e conflitos ocorridos ao longo da História. As Artes e a Educação Física lidaram com
as questões culturais da(s) sociedade(s), ao explorar elementos presentes nos recursos analisados
e desdobramentos surgidos a partir deles.

Como resultado da proposta de intervenção aqui apresentada, esperou-se que o estudante
se torne capaz de desconstruir uma visão preconceituosa, construída historicamente pelas elites
brancas e de origem europeia – igualmente arraigadas de machismo. As relações afrodescendentes e
indígenas podem passar a serem vistas pelos estudantes das turmas de Séries Finais da EMEF Mate
Amargo, pelo desejo das professoras envolvidas no projeto aqui discutido, como grupos compostos
de seres humanos que resistem em manter suas nacionalidades, suas culturas e sua História.
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interdisciplinar.

Pensando a Diversidade na Sala de Aula: “A Semana da Consciência Negra (E Outras Consciências...) Na EMEF Mate Amargo
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ELEIÇÃO “CAMISA 10”

Maíra Rubim 1

Introdução

E

m época de Copa do Mundo é difícil não entrar
no clima de comemoração e torcida, ainda
mais sendo realizada no Brasil. Nesta onda

contagiante, nossa escola também se mobilizou e entrou no
ritmo. Planejamos uma atividade de duração mensal dividida
em várias etapas, onde as turmas trabalharam em equipes na
execução de cada tarefa proposta.
Nosso objetivo geral era trabalhar na escola o tema da atualidade,
Copa do Mundo 2014, desenvolver atividade pedagógica exaltando o esporte
nacional, valorizando a pátria e os resultados positivos de um evento deste
porte no Brasil.

Nossos objetivos específicos eram envolver o tema no Projeto
Pedagógico da Escola, abordando a sustentabilidade; incentivar o Esporte
Educacional na escola e estimular o trabalho em equipe e o espírito esportivo
dos alunos.
A atividade...

Apresentada a proposta aos alunos, a atividade teve seu início nos
primeiros dias do mês de junho de 2014. Conforme o combinado, as atividades
se estenderiam durante todo o mês de junho e as tarefas seriam divididas em
várias etapas. Para facilitar o controle de cada tarefa executada pelas turmas
1 Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Néri. Especialista em
Treinamento Esportivo e Personal Trainer.

e para o acompanhamento de todos, confeccionou-se um quadro de pontuação geral, onde cada
tarefa realizada somou pontos para a equipe.

Como primeira tarefa, cada turma elegeu seus representantes: um menino e uma menina
que representariam a turma em algumas tarefas. Na segunda tarefa, as turmas foram desafiadas a
soltar a criatividade e realizar a decoração da sala de aula e da escola.

2ª Tarefa: Decoração sala de aula

A terceira tarefa, que foi um trabalho interdisciplinar com a disciplina de Educação Artística,
consistiu na elaboração de um álbum de bandeiras dos 32 (trinta e dois) países participantes da
Copa do Mundo 2014. O álbum de cada turma passou por uma banca examinadora que classificou
ordenadamente os trabalhos.

3ª Tarefa: Trabalho interdisciplinar com a
disciplina de Educação Artística

Seguindo a proposta da interdisciplinaridade, a quarta tarefa envolveu a disciplina de Inglês,
onde os alunos confeccionaram cartazes com expressões comemorativas em relação aos jogos do
mundial, na referida língua. O material produzido foi analisado pela professora da disciplina, que
elegeu os melhores trabalhos.

A tarefa da quinta etapa testou as habilidades futebolísticas dos alunos, através de cobranças
máximas (pênaltis), executadas pelos representantes das turmas. Cada participante teve duas
chances de pontuar para sua equipe. Cada gol marcado somou pontos para sua turma.
Já na sexta tarefa, os alunos que representaram as turmas demonstraram controle de bola
na realização de embaixadas. A maior quantidade de embaixadas foi o critério utilizado para a
pontuação das equipes.
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A sétima tarefa foi desenvolvida no laboratório de informática da escola. A missão foi
pesquisar os projetos e planejamentos das construções ou restruturações das Arenas Sustentáveis
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da Copa do Mundo no Brasil. Desta forma, trabalhamos a sustentabilidade, assunto integrante da
Proposta Pedagógica da Escola.

O trabalho de pesquisa mencionado acima serviu de base para a oitava tarefa, na qual os
alunos responderam perguntas relacionadas à atividade realizada no laboratório de informática,
incluindo, também, conhecimentos gerais sobre futebol. Os respectivos acertos desta prova de
conhecimentos geraram mais pontos para o quadro de pontuações.

Beleza e caracterização também contaram pontos na nona tarefa: meninos e meninas
desfilaram caracterizados e o júri, formado por professores e direção, analisou os representantes
das turmas, avaliando os seguintes critérios: simpatia, desenvoltura e caracterização dentro do tema.

Conclusão

9ª Tarefa: Desfile

Após o resultado do desfile, somou-se a pontuação geral de cada turma e divulgou-se os
vencedores da atividade pedagógica. Para encerrar com chave de ouro, concluiu-se a programação
com jogos amistosos com a escola convidada, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Peixoto
Primo, nas categorias masculina e feminina. Devido à participação e entusiasmo coletivo dos
alunos, conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados.

Jogo de confraternização com a escola convidada:
EMEF Peixoto Primo

“Trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo mas sim ter a
consciência do todo e do papel de cada um neste todo.”
( Daniel Godri Junior)

Eleição “Camisa 10”
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
NO ENSINO RELIGIOSO
Carla Rosane Lemos Barbosa1

S

ou professora da Rede Municipal de Ensino de
Rio Grande e trabalho desde o ano de 2003 na
Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto

Seguro, no Bairro Parque Marinha.
A partir do ano de 2008, senti a necessidade de realizar atividades com
os alunos onde fossem resgatados valores humanos e, assim, elaborei um
Projeto de Prevenção ao Bullying, pois acredito que a prevenção é a melhor
maneira de evitar problemas maiores dentro da escola.

Ao iniciar o ano letivo de 2014, tive a incumbência de trabalhar com
a disciplina de Ensino Religioso, nos dois turnos, com todas as turmas da
área. Após conhecer a realidade das turmas, identifiquei que um dos grandes
problemas que atingia os discentes referia-se à autoestima, e desta forma
cabia a mim como educadora procurar recursos para poder ajudá-los.
Acredito que por ser moradora do Parque Marinha, bairro onde situa-se a
escola em que trabalho, como já havia falado anteriormente, fica mais fácil
reconhecer as dificuldades dos mesmos.

Primeiramente, abordei temas como: Valores Humanos e Valores
Materiais, utilizando o texto “Vale o quanto é leve”, de Marcello Pelizzoli. Com
este texto pude ter uma noção do que significava para eles estes valores,
através de debates e exposição dialogada. Após estas atividades, foram
surgindo novas temáticas relacionadas ao cotidiano dos alunos. Desta forma,
ao escutar o desabafo dos mesmos, procurei levar para eles textos que
mostravam quais as consequências das escolhas erradas.

1 Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Seguro. Especialista em
Metodologia do Ensino e Ação Docente.

Segundo Pelizzoli (Vozes, 2003)

“A grande dificuldade de se implementar a lucidez e viver os valores humanos, ecológicos,
da justiça social, da solidariedade, enfim do Amor, é justamente a vivência, a entrega, a luta
com fé no dia-a-dia. Discursos éticos temos aos montes; o que vale agora são projetos que
implementamos, a ecologia em que vivemos, os direitos do outro que defendemos, a justiça
que praticamos, fundamentalmente o amor que amamos. Trata-se da competência ética, a
capacidade de levar da teoria para a ação, de arriscar; de buscar a mudança e o equilíbrio
pessoal e assim levar aos outros sementes valorosas da vitalidade pessoal. O amor e a
alegria vitalizam, aliviam , unem, consolam, mas também levam à luta; e, se muitas vezes
a vida pesa devido ao “ vale quanto pesa “, o amor é a leveza, o desapego, o hospitaleiro em
tempos de dureza, raiz da liberdade. “Vale o quanto é leve”.

No decorrer do primeiro trimestre ocorreu a vacinação contra o HPV nas escolas, e surgiram
questionamentos por parte dos alunos. Aproveitando a curiosidade surgida, propus um trabalho
de pesquisa sobre DSTs. Enquanto os alunos faziam pesquisas sobre o assunto, utilizei outro texto
“Muito além do sexo sem proteção”, de Letícia Duarte, jornalista. Nele, é relatada a triste história
de uma adolescente, que desde os 14 anos vinha engravidando ininterruptamente e aos 19 anos
já estava grávida do sétimo filho. Além deste grave problema relacionado à gravidez indesejada
destas sete crianças, havia também como consequência da vida desestruturada desta adolescente
o uso de drogas e, infelizmente, a contaminação pelo vírus HIV, nela e nos filhos.
De acordo com a jornalista Letícia Duarte:

“O caso de Priscila é extremo, mas ajuda a perceber a que ponto podem chegar as
consequências de um sexo impensado, da falta de cuidado consigo e com os outros. Priscila
é o produto de uma sociedade em que as relações humanas cada vez mais são tratadas
como mercadoria. Numa conjuntura em que o amor está virando palavra demodê, sendo
substituído pelas paixões imediatas, pelo prazer instantâneo, num cenário em que se
incluem ainda a promiscuidade, o ficar pelo ficar, o sexo pelo sexo. Uma sociedade de que
acha que informar é educar, reduzindo a pretensa educação sexual a campanhas sobre
camisinhas. Uma sociedade que prioriza o TER, em detrimento do SER.”

Estes assuntos, que estão presentes no nosso dia a dia, e fazem com que tentemos descobrir
as causas de tantos conflitos, levaram os alunos em busca de soluções. Após a apresentação
dos trabalhos propostos sobre DSTs, cada grupo expôs suas conclusões sobre o tema e como
sensibilização, utilizei um texto muito interessante, de Inês Silene Escobar de Campos, “Se um
instante bastasse...”, com o intuito de despertar o lado mais sentimental e de conhecer mais a fundo
cada aluno que fazia parte do meu convívio, porque após a leitura do mesmo, cada um deveria criar
seu próprio texto, utilizando o mesmo título.
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Na continuação das aulas foram surgindo novas dúvidas e fui buscando novos recursos, ou
seja, novos textos que pudessem proporcionar debates e tentativas de soluções. Como estamos
vivenciando a distorção de valores, principalmente no que se refere à valorização do nosso
corpo, encontrei um artigo da jornalista e psicanalista Natal Fachini, que veio ao encontro desta
problemática, “Namoro: é preciso recriar o amor”. Este artigo coloca de uma forma bem acessível a
questão do “ficar” e do “namorar”. Logo após, realizamos um debate sobre o “ficar” e o “namorar”,
onde utilizei para complementar o tema, uma carta endereçada aos jovens: “A afetividade é o fruto
do tempo da juventude”. Nesta carta, a sexualidade é tratada de uma forma bem direta e novamente
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reforçando os valores relativos ao amor próprio e, assim, elevando a autoestima dos adolescentes.
O autor Adilson Schio, padre Salestino, assessor da Pastoral da Juventude, de São Paulo, faz um
lindo esclarecimento com relação ao amor e ao respeito que devemos ter com nosso próximo e,
desta forma, aprender a nos amar, pois só poderemos amar ao nosso próximo se tivermos este
sentimento por nós mesmos.

Como já relatei anteriormente, um assunto vai despertando outro, e acredito que o
principal sentimento a ser despertado em nossos alunos deve ser o respeito. Ao trabalhar com
a palavra respeito teremos uma imensidão de questionamentos, como o que me deparei, em
relação à religiosidade de um aluno da turma 80, pois o mesmo é de descendência judia. Ao ver
que os colegas viviam mexendo com ele, resolvi propor um trabalho em grupo, onde cada grupo
pesquisaria sobre uma determinada religião e depois apresentaria para a turma, através de
seminário. A atividade proposta surpreendeu minhas expectativas, pois os alunos empenharamse muito e creio que, a partir desta pesquisa, a turma conseguiu compreender e respeitar a religião
dos colegas, aprendendo muito com esta técnica.

Creio que esta é uma das tarefas do professor: tentar encontrar soluções para os dramas
vividos por seus alunos, afinal somos seres humanos e, por conseguinte, devemos tentar conhecer
um pouco deste mundo escolar. Meu trabalho não é só passar conhecimentos, mas sim trabalhar com
o lado sentimental dessas pessoas, que muitas vezes vêm de lares completamente desestruturados
e que na escola descarregam esta negatividade gerada por um mundo que, infelizmente, é muito
individualista. Sempre relato para meus alunos que devemos mudar esta realidade, e uma das
preocupações que está me afligindo muito neste momento refere-se ao uso de drogas e à inversão
de valores que são passadas por elas. Por este motivo, resolvi desenvolver um projeto na escola
que aborda o tema “Prevenção ao uso de drogas: as possibilidades de um mundo melhor.” Nesse
projeto, pretendo que eles, através de pesquisas, palestras e depoimentos variados, adquiram o
conhecimento necessário para que possam fazer suas próprias escolhas.
Nos dias 22 de agosto e 02 de setembro, estiveram na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Porto Seguro, os palestrantes Bruna Abbud da Silva e Régis de Azevedo Garcia,
profissionais do CEMPRE, FURG, falando sobre drogas licitas e ilícitas. Para o decorrer do ano
letivo foram programadas outras atividade, como: exposição dos trabalhos realizados pelos alunos
no primeiro e segundo trimestre, durante a Feira do Livro da escola, realizada dia 10 de outubro.

O tema “Drogas” pode ser trabalhado envolvendo outras culturas, como a indígena, a africana,
povos itinerantes e etc. Acredito que na disciplina de Ensino Religioso temos a oportunidade de ir
mais além com os alunos, nos tornamos mais receptivos para com eles, porque ocorre uma grande
integração. Entendo que esta integração vai depender muito da nossa busca por conhecimentos,
porque as mudanças que estão acontecendo, a todo o momento no mundo, influenciam, direta e
indiretamente, na educação e fica cada vez mais evidente que devemos ter acesso à cultura para
que não fiquemos para trás.
No meu ponto de vista, os alunos possuem ampla capacidade de aprender, principalmente
As Práticas Pedagógicas no ensino Religioso
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quando o assunto chama sua atenção. Depois, vem a dimensão do amor e aprendizado; nós sabemos
que o processo cognitivo está interligado ao processo afetivo.
Finalizo o relato das práticas pedagógicas realizadas até a presente data, com o pensamento
do escritor Augusto Cury, do livro “Superando o cárcere da emoção”,

“O homem sempre procurou a liberdade. A liberdade está no cerne das aspirações humanas.
Através dela, podemos criar, pesquisar, construir, conhecer novos ambientes, expressar
ideias, gerenciar os pensamentos e administrar sentimentos. A liberdade é a coroa do
prazer, e o alicerce da personalidade saudável. ”

Imagens
Palestra dos Profissionais do CEMPRE, dia 20/08/2014

8º série e 9º ano

Palestra dos profissionais do CEMPRE, dia 02/09/14

Turma: 8º ano C

Turma: 7º ano A

Turma: 6º ano B
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Palestra para os alunos do 8º ano A e B – CEMPRE- FURG
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PROJETO “CONTADORES DE HISTÓRIAS”: UM
PROJETO DE AÇÃO DESENVOLVIDO NO CENTRO
DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE - CAIC – FURG (RIO GRANDE/RS)
Thaís Maria da Silva Bachini1

C

omo professora da disciplina de Língua
Portuguesa, sempre notei a dificuldade de
alguns alunos na apresentação de trabalhos

e também quando solicitados à leitura oral. Apresentavam
insegurança na leitura e mostravam-se bastante envergonhados.
Tive, então, a ideia de lançar um projeto que envolvesse a leitura

e também o entrosamento com outros grupos, a fim de torná-los
mais desinibidos e praticarem a leitura oral. Sugeri, assim, um
trabalho envolvendo a leitura de Clássicos Infantis. O trabalho

seria realizado no período inverso às aulas, com os alunos da
Educação Infantil. No início da proposta, senti os alunos um pouco

receosos, mas aceitaram fazer o trabalho, então começamos a dar
andamento ao processo. Após o fechamento dos grupos, os alunos

já começaram a se organizar quanto às apresentações e a partir
daquele momento comecei a perceber uma motivação.

1 Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidade do Rio Grande. Especialista
em Tecnologia da Informação. E-mail: bachinithais@gmail.com

Os grupos unidos e usando de muita autonomia, organizaram-se e elaboraram cartazes
para elucidar suas histórias. Também se mobilizaram no sentido de confeccionar as roupas para
representarem as personagens dos clássicos e dessa forma darem mais veracidade à representação
das histórias. Outros buscaram junto a livros, modelos de máscaras, a fim de interagirem melhor
com as crianças. E, assim, ao longo do trabalho foram tendo a oportunidade de construção de seus
conhecimentos, criando formas de trabalhar com os pequenos.

“[...] ensinar não é transferir conhecimentos,mas criar possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção.”
(FREIRE, 1996, p. 30 )

“Contamos a história da “Pequena Sereia” e as crianças gostaram muito. Teve um menino
que queria uma história que tivesse cavalos.” (Jorge Victor Silveira da Cunha/Chaiane R. da Silva/
Francine Prestes. 8° Ano A)

Os alunos perceberam a importância da proposta e, aos poucos, foram se envolvendo
com o projeto. Fizeram parte do universo das crianças, conversaram, trocaram experiências e
mergulharam nas histórias contadas, usaram da criatividade ao se utilizarem de detalhes das
personagens para melhor representá-las às crianças.

“Nosso grupo gostou muito do trabalho, os alunos se comportaram muito bem e foi muito
divertido para nós. A melhor parte foi interagir com eles, isso foi muito legal.” (Angel A. Porto/
Luciana R. Vaz/ Mariana Machado Martins.8° Ano A)
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“Este projeto nos ensinou a ter responsabilidade, criatividade e treinou nossa leitura. Pensamos
que eles não iam prestar atenção, mas foi o contrário, eles ficaram “vidrados” na história. No final
distribuímos folhas com o desenho do Gato de Botas. Eles pintaram e colaram no cartaz. Gostamos
de trabalhar com um tipo de leitura fora da sala de aula.” (Andrês Santos dos Santos/ Yago Farias
Gulart/ Lucas Oliveira de Oliveira.8º Ano)
O resultado do trabalho foi bastante positivo e o grupo superou as expectativas. Além disso,
mantiveram a motivação que permeou todo o trabalho. Não tiveram receio em mostrar-se, pelo
contrário, foram ousados nas interações. Venceram uma etapa importante.
A seguir alguns trechos retirados das produções textuais elaboradas pelos alunos:

“Nós contamos a história dos Três Porquinhos. Gostamos muito, foi uma experiência muito
boa. Foi bom e divertido lidar com as crianças. Fizemos uma atividade com eles sobre as personagens
da história.” (Letícia Quaresma Louro/Greici Elen Peluffo das Neves - 8° Ano B).

“Achamos esta experiência ótima. Nos divertimos e as crianças também. Demos o nosso melhor.
Essa experiência nos fez refletir sobre a importância de ser professor. Adoramos esse trabalho.”
(Maiara, Ana Karolina, Larissa, 8° Ano B) Rapunzel.

“Amamos ler para as crianças, foi muito divertido. Eles prestaram bastante atenção na leitura.
Ler é bom para eles e para nós também, para desde cedo incentivar a conhecer mais a leitura.” (Ketlen
Fernandes Batista/Aline de Oliveira Oliveira/Mateus Terra Alves/Lucas Emanuel Afonso Martins,
8° Ano A) A Bela e a Fera.

“A experiência que tivemos foi espetacular, pois desenvolvemos uma boa leitura e um bom
diálogo com as crianças. Um deles até fez parte da nossa peça sendo o personagem João”. (Gessey
Conceição/ Eduarda da Silva Alves, 8° Ano B) História: João e Maria.
“Nossa apresentação foi muito boa, a Andriele se vestiu de Branca de Neve e a Evelyn contou
a história. Eu, Talia, fiz o resumo. As crianças gostaram demais. Foi muito legal.” (Andriele Duarte
Borges/Talia Jardim Gomes/ Evelyn Cunha dos Santos, 8° Ano A).

“Iniciamos o trabalho buscando as crianças na sala de aula, depois fomos até a biblioteca
para contar a história da Branca de Neve. Fizemos um cartaz com o castelo e a casa dos 7 anões. Foi
uma experiência boa porque aprendemos que é muito bom contar histórias.” (Camila Rodrigues da
Silva/ Darcieli Lopes Falcão/ Ivan Farias Joris, 8º Ano B).
Projeto “Contadores de histórias”: Um Projeto de Ação Desenvolvido no Centro de Atenção Integral à Criança
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O TANGRAM E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS:
EXPLORANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS EM
DIVERSAS TECNOLOGIAS
Adriana Guimarães Antunes1
Vanda Leci Bueno Gautério2

Introdução

O

presente trabalho busca compartilhar e
problematizar as atividades desenvolvidas
em uma escola da rede pública de ensino

no município de Rio Grande/RS, no qual as salas de aula
foram transformadas em Ambientes de Aprendizagem. Cada
disciplina teve seu ambiente equipado de acordo com suas
necessidades e a cada duas horas os estudantes trocavam de
ambiente. O professor permanecia no ambiente a espera da
próxima turma.
As atividades foram desenvolvidas com estudantes de uma turma
de 6° ano e teve como objetivo promover situações que potencializassem
a aprendizagem de conceitos matemáticos através do uso de diversas
tecnologias tais como o jogo Tangram (confeccionado em papel milimetrado),
o Tangram Digital (Objeto Virtual de Aprendizagem disponibilizado no
software educacional Gcompris) e apresentação de slides.
A ação na escola

Visando realizar uma ação significativa, buscou-se um diálogo com
a professora da turma a respeito dos conteúdos previstos para serem
desenvolvidos com o grupo. Após um planejamento prévio, o mesmo foi
discutido com a educadora da turma, onde foram revistas as possibilidades
1. Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mate Amargo. Mestre em Educação
em Ciências.
2. Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zenir de Souza Braga. Doutora em
Educação em Ciências.

de recursos disponíveis na escola: tempo de execução, material escolar e disponibilidade do
laboratório de informática. Como a escola possuía uma metodologia um pouco diferenciada
do ensino tradicional, tivemos a possibilidade de utilizar várias aulas da disciplina e diversos
recursos para o desenvolvimento do projeto. A professora da turma participou ativamente na
realização da proposta, o que configurou em uma proposta de ação colaborativa. Tardif (2010)
destaca a importância de a prática profissional ser constituída na interação entre futuros
professores e professores experientes, tornando-se um espaço original e relativamente autônomo
de aprendizagem e de formação para os futuros práticos, bem como um espaço de produção de
saberes e de práticas inovadoras pelos professores experientes. Dessa forma, a ação na escola se
constituiu em um espaço de construção de saberes tanto para a professora em formação continuada
quanto para a professora regente da turma.
O início

Em nosso primeiro dia de atividade, solicitamos a turma que se dividissem em
pequenos grupos compostos por três ou quatro integrantes. Após todos estarem acomodados,
distribuímos alguns Tangrams (jogo matemático formado por sete peças geométricas)
confeccionados em papel milimetrado.

Cada grupo recebeu dois Tangrams com tamanhos diferentes, as peças de um dos jogos
tinham o dobro da medida das peças do outro. Após entregarmos os jogos, perguntamos aos
grupos se alguém conhecia o jogo e suas peças geométricas. A maioria do grupo desconhecia o
jogo, mas conhecia a maioria de suas peças. Apenas um aluno identificou o jogo como Tangram.

Solicitamos aos grupos que identificassem cada uma das figuras geométricas que compõem
o jogo matemático, suas semelhanças e diferenças. O grupo identificou as peças triangulares e
quadradas, no entanto, a peça no formato de paralelogramo era desconhecida por eles.

Enquanto íamos explorando juntos os formatos das peças, buscando semelhanças e diferenças,
através da sobreposição e união das mesmas, os grupos exploravam os jogos com curiosidade e
imaginação. Os grupos foram questionados e respondiam a respeito dos ângulos, das medidas
dos lados, da soma dos ângulos de figuras que compunham uma nova, etc. Em um determinado
momento, um grupo formou novas figuras geométricas a partir das peças disponibilizadas. Surgiu,
então, o trapézio e o hexágono, figuras que não estavam previstas em nosso planejamento, mas
que não deixaram de serem propostas e exploradas pelos demais grupos.
Temos em Souza (1997), a indicação dessa diversidade de possibilidades de exploração:

“(...) o Tangram está cada vez mais presente nas aulas de Matemática. Sem dúvida as formas
geométricas que o compõe permitem que os professores vejam neste material a possibilidade de
inúmeras explorações, quer seja como apoio ao trabalho de alguns conteúdos específicos do currículo
de Matemática, ou como forma de propiciar o desenvolvimento de habilidades de pensamento.” (p. 03)

Após a sobreposição de peças de tamanhos diferentes buscando a relação entre as áreas
das figuras, solicitamos aos grupos que registrassem em uma folha a sistematização das ideias
exploradas ao longo da atividade, a partir de algumas questões norteadoras, que foram:
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a. O que acontece quando você sobrepõe as figuras menores nas maiores pertencentes ao
mesmo Tangram? Explique através do desenho ou de um texto.

b. O que o grupo observou quando sobrepôs as peças triangulares pequenas na peça
quadrado? (medidas dos ângulos e lados)
c. O que o grupo observou em relação a medida dos lados e da diagonal dos quadrados
quando comparou o quadrado formado pelas peças triangulares grandes e o quadrado
formado pelas peças triangulares pequenas?

d. O que o grupo observou quando comparou o triângulo grande e o triângulo pequeno em
relação as medidas dos lados e dos ângulos? O que podemos dizer em relação a estas medidas?

Embora os grupos tenham conseguido expressar oralmente suas ideias, no momento que
foi solicitado a sistematização na forma escrita, a maioria teve dificuldade. Isto reflete o quanto
temos solicitado aos nossos alunos o ato da escrita, ou seja, muito aquém do necessário. Marques
(2008) problematiza a necessidade de escrevermos para pensar, constituindo-se em uma outra
forma de conversar e que, geralmente, não há seu devido espaço no cotidiano escolar.
O período de duas horas nos pareceu passar em questão de minutos... Apesar de não termos
iniciado a parte da inserção da tecnologia digital, o trabalho realizado com o grupo mostrou-se de
grande gratificação, tanto para as professoras como para os alunos. Buscamos atingir nosso papel
principal como educadoras que, de acordo com Maturana:
“(...) a tarefa do educador é criar um espaço de convivência ao qual se convida o outro, de
modo que o outro esteja disposto a conviver conosco, por certo tempo, espontaneamente. E
nesta convivência ambos, educador e aprendiz, irão se transformar de maneira congruente.”
(1993, p.32).

Propiciamos uma aula interativa, manipulativa e cooperativa, pois os grupos questionavam,
auxiliavam uns aos outros, formavam já algumas figuras, brincavam e, consequentemente,
aprendiam matemática através do jogo.

Já em nosso segundo encontro, buscamos dar continuidade ao trabalho desenvolvido até
então. Os grupos foram retomados e propusemos que formassem figuras, sendo disponibilizadas
aos mesmos diversas figuras sombreadas.

A princípio, cada estudante tinha a oportunidade de montar a sua figura escolhida, às vezes
essa escolha se dava pela facilidade de montar a figura, visto que
muitos tiveram dificuldade para fazer a montagem.
Após várias tentativas, erros e acertos, solicitamos aos
grupos que escolhessem um dos jogos recebidos e montassem uma
figura. Depois de auxiliá-los novamente na composição da figura
escolhida, discutimos com a turma a respeito das criações e das
dificuldades encontradas na composição das figuras sugeridas
(figuras sombreadas). A maioria relatou que teve facilidade na criação de novas figuras e
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dificuldade na composição das figuras sugeridas.

Para retomar as nossas atividades com o grupo, buscamos relembrar como foi a composição
das figuras sombreadas. Eles relataram novamente as dificuldades enfrentadas e que precisaram
muito do nosso auxílio. Após ouvi-los, propomos, então,
continuarmos o nosso trabalho no “ambiente tecnológico”, ou
seja, no laboratório de informática. O grupo ficou animado e
alvoroçado.
Chegando ao laboratório, todos se acomodaram, ligando
as máquinas, interagindo com os softwares disponíveis. Foi
um pouco difícil retomar a atenção deles...

Solicitamos que todos fechassem o que estava aberto e que acessassem a barra do Linux
Educacional, pois utilizaríamos o OVA (Objeto Virtual de Aprendizagem) Tangram Digital,
disponível no software educacional GCompris.

Propomos o uso do OVA, pois compreendemos que essa ferramenta poderia favorecer a
aprendizagem dos estudantes, por meio da atividade interativa, propiciada de forma lúdica e
potencializada pelo seu formato de animação e simulação. Buscamos explorar no OVA as diversas
possibilidades de trabalho apontadas por Gallo e Pinto (2010):

“(..) o OVA como um recurso dinâmico, em que o professor possa determinar, dentro de
uma mesma estrutura, novos conteúdos e contextos de aprendizagem. Esse tipo de Objeto
pode possibilitar ao aluno testar diferentes caminhos, acompanhar a evolução temporal
das relações, verificar causa e efeito, criar e comprovar hipóteses, relacionar conceitos,
despertar a curiosidade e resolver problemas, de forma atrativa e divertida, como uma
brincadeira ou jogo. O OVA oferece oportunidades de exploração, navegação, descobertas
estimulando a autonomia nas ações e nas escolhas do aluno.”

Apesar de ser um ótimo laboratório, com máquinas de boa qualidade e com a devida atualização,
alguns computadores não ligaram e, em outros, o software não estava instalado corretamente.

Depois da redistribuição dos estudantes nos computadores, começamos a manipulação dos
softwares. A autonomia permitiu a exploração sem receio, resultado do acoplamento que os jovens
têm com a tecnologia, principalmente a digital.

Aos poucos fomos interagindo nos grupos, sanando algumas dúvidas referentes à
funcionalidade do software e não mais em relação à composição das figuras. A interatividade do
software proporcionou aos alunos a composição de diversas figuras com o auxílio das informações
fornecidas pelo suporte tecnológico.
Acredito que nesse caso, o uso da tecnologia digital cumpriu o seu papel, suprindo as

necessidades que a tecnologia física não satisfez. Assim como Maturana (2001) nos aponta que “Se
vivida como um instrumento para a ação efetiva, a tecnologia leva à expansão progressiva de nossas
habilidades operacionais em todos os domínios nos quais há conhecimento e compreensão de suas
coerências estruturais.” (p. 188).
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Ao longo do processo, questionamos várias vezes a respeito da facilidade ou dificuldade
de realizar o que foi proposto, buscando comparar com a atividade anterior que utilizou apenas
o Tangram no papel milimetrado. Eles afirmaram que gostaram mais de fazer a atividade no
computador, utilizando o Tangram Digital, reação que também ficou explícita no envolvimento
deles, na animação e entusiasmo. Logo após todos terem formado as figuras, solicitamos aos
grupos que escolhessem uma figura para formar com o papel e colá-la em um cartaz, figura que o
grupo posteriormente iria realizar a ampliação ou redução. Ao voltar a utilizar o papel, os grupos
buscavam o auxílio do OVA para a disposição das peças para a formação da figura.

Retornamos para a sala com as figuras montadas e um desafio: como ampliar ou reduzir as
figuras formadas?

Os grupos perceberam que se ampliassem ou reduzissem cada peça das figuras,
consequentemente, reduziriam ou ampliariam a figura formada pela composição dessas peças.

Já o trabalho procedimental, usando régua e tesoura para medição e recorte das peças, foi
um pouco mais complicado. Alguns alunos tiveram dificuldade na construção das novas figuras,
inclusive em como utilizar adequadamente a régua. Aos poucos, os grupos foram confeccionando
as peças, montando as figuras e colando-as nos cartazes.
Abaixo, alguns dos trabalhos realizados:

E por fim... o fim...

No último encontro com o grupo, buscando recordar a oficina e relembrar os conceitos
trabalhados, construímos uma apresentação de slides e apresentamos para eles, visando sistematizar
o trabalho desenvolvido e solicitar que registrassem as suas compreensões e entendimentos.
Buscamos mais uma vez o suporte digital como ferramenta para potencializar a aprendizagem
dos educandos. Conforme íamos apresentando os slides, retomávamos o que havíamos visto e
descoberto juntos - as relações de semelhança e diferença existentes entre as figuras geométricas.
Além de se identificarem com o recurso utilizado, por apresentar algo vivenciado e construído
pelo grupo, o recurso proporcionou uma visualização do que estava sendo retomado. Sendo assim,
a cada retomada auxiliada pela situação apresentada no slide, o grupo era solicitado a registrar na
forma escrita as suas aprendizagens, em um momento tranquilo e adequado para o registro.
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Algumas considerações
O trabalho realizado foi bastante gratificante, pois acreditamos ter atingido o objetivo de
trabalharmos os conceitos matemáticos atrelados à tecnologia digital de forma a constituirmos
uma ferramenta potencializadora da aprendizagem dos educandos e não limitarmos o uso da
tecnologia pelo seu simples uso.
Embora a turma fosse composta por um número razoável de alunos, o trabalho teve uma
maior qualidade porque éramos duas professoras a realizar a atividade proposta. Em uma turma
com um número grande de alunos e apenas uma professora, se tornaria mais complicada a
realização da atividade, visto que a mesma demanda um grande envolvimento e dedicação tanto
dos alunos, quanto da educadora.

Ressaltamos que durante o período da realização da atividade, a escola não possuía acesso
à internet, o que não desqualifica ou diminui o trabalho a ser realizado com os alunos, visto que
dispomos de diversos softwares educacionais de qualidade que estão disponíveis para instalação
ou, até mesmo, já instalados nas máquinas da escola.
A atividade teve seu êxito por sua proposta principal ser a interatividade entre os sujeitos,
considerando e legitimando seus múltiplos saberes. As tecnologias são apenas ferramentas e
para utilizá-las precisamos ter uma metodologia que a sustente. Não precisamos apenas de uma
mudança tecnológica, mas também de uma mudança cultural do que é ser professor, aluno e por
fim o que constitui a escola.
Por certo, não conseguiremos nos libertar a priori daquilo que nos constituiu como
professores e que configura nossa prática. Cabe a nós, professores, nos permitirmos ousar e
modificar nosso fazer docente.
Referências Bibliográficas

GALLO, Patrícia; PINTO, Maria das Graças. Professor, esse é o Objeto Virtual de Aprendizagem.
Disponível em: <http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/wpcontent/uploads/2010/08/Professoresse-%C3%A9-o-objeto-virtual-de-aprendizagem1.pdf>. Acesso em: 05 mai 2012.

MARQUES, Mario Osorio. Escrever é preciso: o princípio da pesquisa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

MATURANA, Humberto. As bases biológicas do aprendizado. Dois Pontos, Belo Horizonte,
v. 2, n. 16, 1993.
_____. Cognição, Ciência e Vida Cotidiana. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.

SOUZA, E. R. S. (org.) A matemática das sete peças do Tangram. IME- USP , 2ª ed. 1997
São Paulo. SP.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 11ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental

170

26

CHARGES SOBRE A

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Claudia Maria Furtado Gomes1

O

presente trabalho foi realizado na disciplina
de História, nas turmas de nonos anos, da
Escola Municipal de Ensino Fundamental

Sant´Ana, na cidade do Rio Grande/RS.
O objetivo geral do trabalho foi aguçar o olhar do educando de
maneira crítica em relação a atuação dos agentes sociais durante o processo
e independência do Brasil, de modo a ter diferentes interpretações deste
importante momento histórico, contextualizando com o atual momento
político.
Os educandos foram divididos em grupos e deveriam fazer CHARGES
sobre processo de Independência do Brasil, estabelecendo uma relação entre
este momento histórico e a política atual no país.

A avaliação seria considerada satisfatória se os educandos
demonstrassem interesse, cooperação, criatividade, coerência e análise
crítica na confecção das charges, de modo a contextualizar o passado com o
presente.
Concluiu-se que os educandos estavam motivados para realizar a
atividade proposta, demonstrando interesse, criatividade e contextualização
do passado com o presente.

1. Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sant´Ana. Especialista em História
do RS.
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DESENVOLVIMENTO DA

APRECIAÇÃO PELO FAZER POÉTICO
Rosa Maria Martins Pereira1
Juciane Machado2

Reflexão sobre a escolha de práticas pedagógicas

O

portunizar ao estudante o contato com arte
de boa qualidade que compõe o patrimônio
cultural da humanidade e de cada país é

dever da escola, já que para muitos é essa, talvez, a única
oportunidade que terão de conhecer esse patrimônio e assim
poder levá-lo como parte de sua bagagem cultural para o resto
de sua vida. Pensando nisso é que se desenvolveu o projeto
“Sarau Poético Helena Small”.
Cabe aqui ressaltar o resgate de todas as práticas que envolvem todo e
qualquer sarau: o gosto pela poesia, as rimas, a musicalidade dos versos; unir
pessoas em torno de uma ideia que acalenta principalmente a alma; o estudo
da vida e da obra de autores contemporâneos ou não.
Organizar um sarau é um fazer pedagógico que se manifesta muito
mais como deleite do que como trabalho, já que o simples ato da leitura e
recitação de poemas traz à tona uma série de questionamentos que acontecem
primeiramente no nível individual e só depois no nível coletivo, pois aqueles
que participam do sarau se veem envolvidos, não pura e unicamente em mais
uma apresentação escolar, mas em um projeto que extrapola as paredes da
sala de aula.

Quando os estudantes entram em contato com a poética, o lirismo

1.Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristóvão Pereira de Abreu.
Especialista em Português.
2. Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena Small. Especialista em
Educação Ambiental.

avassalador presente nos excelentes poetas da Língua Portuguesa são despertados por um turbilhão
de sentimentos e neste momento sentem a atemporalidade dos mesmos. Percebem as emoções
vividas por sujeitos tão distantes no tempo e no espaço e concluem que são semelhantes às suas e
isto confere ao sarau uma singularidade especial.
Os atores envolvidos neste processo tão intrínseco entram em um mundo onírico e
sentimental porque já empreenderam uma viagem através da leitura de diversos poemas e autores,
escolhendo o texto não pela quantidade de versos e estrofes, mas tão e somente pelas emoções que
lhes causou.

Na fase da leitura, ou melhor, do recitar, memorizar ocorre uma outra preocupação: querem
transmitir as ideias e sentimentos de um poeta através das suas próprias inquietações e a partir
da recitação apropriam-se do poema em um protagonismo pungente e, acima de tudo, poético. De
repente não é mais apenas uma proposta lançada pela professora - é uma necessidade de expressar
sentimentos: seus? do autor? da plateia? Esta simbiose em que se encontram mergulhados os ajuda
a conhecer as dificuldades impostas, buscar soluções (im)possíveis para transmitir sua mensagem.
Acaba compreendendo a dicotomia eu e o outro, eu e o mundo, e, o melhor, a importância da Língua
Portuguesa na comunicação e na construção do conhecimento.
Como surgiu o Sarau Poético Helena Small

No ano de 2013, no período em que cumpríamos nossa hora-atividade, nós, professoras de
Língua Portuguesa dos Anos Finais, pensando em como homenagear o dia da Língua Portuguesa,
comemorado no dia 10 de junho, tomamos a iniciativa de organizar um Sarau Poético.
Buscando sempre a melhoria da qualidade do ensino em nossa escola, pensamos que
essa homenagem também oportunizaria aos nossos estudantes o contato, aprofundamento de
conhecimento e apreciação do gênero textual poema. Todos os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental da escola foram convidados a participar.

O poeta homenageado na 1ª edição foi Luiz Vaz de Camões, já que o dia da Língua Portuguesa
foi criado em homenagem a ele. Assim, trabalhamos com vários de seus poemas e também de
outros tantos poetas, durante cerca de dois meses.

Os estudantes puderam declamar os poemas escolhidos individualmente ou em grupos
e, durante uma manhã inteira fizeram apresentações para que todas as turmas daquele turno
pudessem assisti-los.
Antes da apresentação ocorrer, muitos ensaios foram feitos na sala de aula, já que a ideia era
que pudessem declamar sem ler (trabalho de memorização), passando para o público toda emoção
contida no significado do poema. Os ensaios em sala de aula também desenvolveram o respeito
dos colegas pela vontade dos participantes de se apresentarem e buscou trabalhar a libertação de
uma possível timidez tanto na hora do Sarau, como na própria sala de aula (algo muito importante
no desenvolvimento geral do estudante).
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Outro fator trabalhado por nós foi o comportamento dos estudantes que iriam assistir a
apresentação dos colegas.

No 9º ano, não só trabalhamos com a leitura dos poemas, mas também, como parte do
conteúdo de intertextualidade. Os alunos criaram poemas que dialogassem com os poetas
trabalhados. Alguns dos poemas criados foram declamados por eles no Sarau.
Um mês depois foi feita uma nova apresentação na sede da Secretaria de Município da
Educação, oportunidade em que os pais puderam estar presentes.

Vinculada ao Sarau, fizemos uma campanha de gêneros de higiene pessoal para uma casa
de acolhimento de menores. Essa iniciativa também foi muito bem aceita e recolhemos um bom
volume desses gêneros que, algum tempo depois, foram entregues na instituição, oportunidade na
qual levamos nossos alunos para fazer a entrega junto conosco.

O evento foi muito bem aceito pelos estudantes e contou com o pleno apoio da direção da
escola em sua 1ª edição, o que levou à realização da 2ª edição.

A 2ª edição ocorreu no mês de junho de 2014 e contou com duas apresentações, a primeira,
no auditório da escola, e a segunda, em conjunto com uma outra instituição de ensino. Nesta
edição, tivemos uma participação ainda mais expressiva que em 2013 – cerca de 120 estudantes
declamaram poesias individualmente ou em grupos. Houve também um concurso em parceria
com os professores de Artes para a criação do logotipo que compôs a camiseta, desta forma
conseguimos envolver ainda mais estudantes no evento, já que aqueles que não se sentem à
vontade para declamar puderam também participar.

Desenvolvimento da Apreciação pelo fazer Poético
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A poeta homenageada na 2ª edição foi Cecília Meireles, que teve muitos de seus poemas
declamados, mas outros artistas também foram lembrados, além de um grande número de poemas
criados pelos próprios estudantes.

Outra parceria que abrilhantou o evento foi o grupo cênico de nossa escola, que criou duas
esquetes inspiradas em poemas de Cecília Meireles, apresentação que encerrou o Sarau com um
toque de humor.

Sem dúvida a iniciativa das professoras traz um sopro de bons ares neste mundo tão
carregado de produções de qualidade artística duvidosa. Com eventos como esse, busca-se
incentivar a apreciação da arte reflexiva e de boa qualidade.
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PROJETO: “PUNHOBOL NA VEIA”
Leonardo Costa da Cunha1

O Punhobol

O

Punhobol (Faustball ou Fistball) é um
dos esportes mais antigos que existem.
Encontram-se relatos de até 2000 anos atrás

sobre jogos semelhantes ao Punhobol. De forma documentada
encontra-se uma citação sobre o esporte, no ano de 240
DC, do imperador romano Gordianus III (Marcvs Antonivs
Gordianvs Sempronianvs). Em 1555, Antonio Scaino de Saló
publica as primeiras regras do popular esporte italiano o
“Trattato del Giuco con la Palla di Messer”. O poeta alemão
Johann Wolfgang von Goethe escreveu no ano de 1786 em seu
livro Viagens pela Itália, o seguinte: “quatro cavalheiros de
Verona batiam na bola com o punho contra quatro Vicentinos,
praticavam este jogo entre eles durante todo o ano duas horas
antes de anoitecer.”2
O esporte encontrou maior repercussão na Alemanha, onde se joga
de forma organizada desde 1893 e, historicamente, pode ser considerado
parte integrante do movimento ginástico alemão que teve seu início com o
movimento dos trabalhadores em 1848.3
Além da Alemanha, Áustria e Suíça são os países com maior

1. Professor da Escola Municipal de Ensino Fundamental França Pinto. Mestre em Educação
Física.
2 . h t t p : / / w w w. e d u c a c a o f i s i c a . s e e d . p r. g ov. b r / m o d u l e s / c o n te u d o / c o n te u d o .
php?conteudo=61#historia
3. Idem.

desenvolvimento do esporte. Os imigrantes germânicos foram os grandes responsáveis da inserção
do Punhobol nos países sul-americanos, nos primeiros anos do século XX. No Brasil, a referência
mais antiga que se tem é de maio de 1906, quando a professor alemão Georg Black, introduziu o
Punhobol, na Sogipa, e desde 1911 participa de várias competições4.

Hoje existem cerca de 2500 praticantes em nosso país, principalmente nas regiões em que
houve maior influência da colonização alemã, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
onde se situam a maioria das equipes que praticam este esporte no Brasil5.

O Punhobol é o esporte mais vencedor do país, com títulos mundiais obtidos pelas seleções
brasileiras masculina e feminina, e títulos mundiais de clubes, principalmente vencidos por clubes
gaúchos, como a SOGIPA (Porto Alegre) e pela Ginástica (Novo Hamburgo). O Brasil é reconhecido
por todo o mundo na modalidade, sendo considerado referência em termos técnicos e táticos,
exportando jogadores e treinadores para outros países, por estes acreditarem que uma forma de
desenvolvimento da modalidade é ter grandes campeões e referências técnicas próximos aos seus
jogadores e treinadores.
No entanto, segundo o professor Tales Amorim (Projeto Punhobol IFSul: Punhobol para
todos), o Punhobol não encontra grande repercussão na imprensa e possui pouca divulgação no
mundo, especialmente no Brasil, se comparado com o que ocorre no cenário europeu. Apesar de
existirem materiais (textos, imagens, vídeos) na internet à disposição, trabalhos de faculdade e até
um livro sobre o esporte, ainda é muito pouco, se comparado com o potencial do Punhobol como
formação educativa e com os resultados já apresentados por clubes e seleções.

Ainda de acordo com o professor Tales Amorim, nas escolas brasileiras, praticamente
inexiste e prática do esporte, já que a maioria esmagadora dos professores de educação física
desconhece o esporte e seus benefícios, e, como uma grande consequência, somada a pouca
iniciativa de divulgação, muitos dos estudantes das escolas sequer ouviram falar no Punhobol. O
fato de que muitos dos poucos que conhecem o esporte, ligarem o Punhobol à prática em quadras
de grama natural, ao ar livre e com grandes dimensões, aumenta a pouca atividade em prol da
modalidade, que também pode ser praticado em espaços menores e com pisos de outra natureza.
O Punhobol na EMEF França Pinto – Breve histórico

No ano de 2013, os professores Leonardo Costa da Cunha (EMEF França Pinto/ IFRS),
Jefferson Larroque (EMEF Porto Seguro) e Leontine Lima dos Santos (EMEF Antônio Carlos
Lopes) participaram na cidade de Camaquã/RS do I WorkShop de Punhobol Escolar, promovido
pelo professor Tales Amorim, do IFSul Campus Camaquã. Na oportunidade, tivemos troca de
experiências com o casal Heck (Jorge Heck e Deise Heck), responsáveis pelo esporte na Sociedade
Ginástica de Novo Hamburgo e pelo Projeto Punhobol nas Escolas e com Gastão Englert, ex-jogador
e treinador da seleção brasileira e atual treinador da seleção dos Estados Unidos de Punhobol.
4. http://www.sogipa.com.br/portal/punhobol/
5. http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=61#historia
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No mesmo ano, comecei a incentivar o Punhobol durante as aulas de Educação Física da EMEF
França Pinto, conseguindo desenvolver o esporte durante todo o terceiro trimestre de 2013. Com o
sucesso da proposta, foi realizado já em 2013, o I Festival França Pinto de Punhobol, que contou com
a presença de oitenta pessoas, inclusive com a participação das escolas e professores supracitados.
Já em 2014, o Punhobol começa a se consolidar como um esporte escolar na EMEF França
Pinto, já que foi implementado na escola um projeto de Punhobol. O projeto visa a formação de
equipes e tem um trato pedagógico mais focada para treino, ou seja, com uma metodologia um
pouco diferente do Punhobol praticado nas aulas de Educação Física. Com isso, além da realização
do II Festival França Pinto de Punhobol, que no ano de 2014, foi realizado no Centro Esportivo do
Sport Club Rio Grande, a escola participou do I Campeonato Gaúcho de Punhobol Escolar, tendo a
primeira etapa realizada na cidade de Novo Hamburgo e a segunda etapa na cidade de Camaquã.

Foi comprovado o sucesso do projeto de Punhobol não só pelo alto nível que os treinos
passaram a ter, mas principalmente pelo fato de que na primeira etapa conseguimos montar
somente uma equipe Sub-14 com nível para competição. Já três meses depois, para a segunda
etapa, a EMEF França Pinto foi representada por duas equipes Sub-14, de mesmo nível técnico.

No ano de 2015, o projeto de Punhobol da escola se consolida e possui mais de trinta
participantes. Nesse ano, está sendo preparada uma equipe Sub-14 e uma Sub-16 para a participação
no II Campeonato Gaúcho de Punhobol Escolar, que esse ano teve sua I Etapa em Novo Hamburgo e
a II Etapa, em Rio Grande.

Nesse ano, também foi realizado, com grande sucesso, o III Festival França Pinto de
Punhobol, que dessa vez foi realizado no Centro Esportivo da FURG e teve apoio dos acadêmicos
de Educação Física da Universidade que fazem parte do PIBID (Programa Instituição de Bolsas
de Iniciação à Docência).
O evento tomou grande repercussão em 2015, contando com a participação de nove escolas.
Além da anfitriã EMEF França Pinto, participaram também as escolas Clemente Pinto, Porto Seguro,
Wanda Rocha, Peixoto Primo, Helena Small, Antônio Carlos Lopes, IFRS e Cesam. Além das escolas
rio-grandinas, o IFSul – Camaquã também esteve representado pelo professor de Educação Física
Tales Amorim, que é um dos maiores incentivadores do Punhobol no Brasil.
Cerca de cento e vinte estudantes e professores participaram do Festival, que tem como
principal objetivo divulgar o esporte na cidade do Rio Grande, ensinando professores e alunos a
jogar, para que esses levem e pratiquem o esporte em suas escolas.
Por que o Punhobol?

Apesar dos esportes clássicos (futsal, handebol, basquete e vôlei) serem os mais difundidos
no ambiente escolar, o Punhobol é o que mais possibilita vivências de cunho pedagógico,
principalmente no que diz respeito as suas regras.
Primeiramente é um esporte sem contato físico, o que facilita a participação de estudantes
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com estrutura física, idade e gênero distinto, jogando juntos. Além disso, suas regras possibilitam
uma maior participação dos estudantes, mesmo os menos habilidosos. A possibilidade da
bola poder quicar uma vez entre cada passe é com certeza a regra mais peculiar, facilitando o
aprendizado do esporte. Outra regra que chama a atenção é a do saque, que diferente do vôlei, em
que saca o time que obteve o ponto, no Punhobol acontece o contrário, o time que sofreu o ponto
é quem tem o direito de sacar, fazendo com que uma equipe que seja tecnicamente inferior a outra
também consiga participar a todo o momento do jogo, sem ser “massacrada” pelo adversário.

Por fim, outra regra bastante interessante e importante para o ambiente escolar é a
exigência de pessoas diferentes terem que tocar na bola, não podendo um mesmo jogador repetir
ou tocar na bola mais de uma vez durante a armação de uma jogada. Tal regra possibilita que,
tanto os menos habilidosos participem da jogada, assim como os mais habilidosos não possam
se sobressair aos colegas, evitando que o jogo passe somente pelos chamados, culturalmente no
meio esportivo, de “fominhas”.
Além dessas regras, durante as competições, outra vivência pelas quais os alunos passam é
muito importante para a formação do caráter, da boa convivência e do respeito com o outro, que
é a respeitosa saudação que acontece entre as equipes antes de cada partida, no qual uma equipe
perfilada de frente para a outra saúda os adversários os cumprimentando e dizendo o nome da escola.
Por esses motivos, somado a prática cativante do Punhobol, que escolhi e entendi esse
esporte como uma ferramenta educacional importantíssima para difundir a prática esportiva no
contraturno escolar de forma saudável, respeitosa e de forma educativa.
O Punhobol para além das aulas de Educação Física – o Projeto “Punhobol na veia”

No ano de 2014, tendo em vista que o Punhobol se tornou um esporte bastante popular na
escola, urge a necessidade de expandir sua prática, mas com um propósito que deveria ir um passo
adiante do que já se vinha dando, ou seja, com uma metodologia um pouco diferente das vivências e
do aprendizado das aulas de Educação Física. Assim, proponho um projeto de Punhobol na escola,
com foco mais voltado para treino e com aumento gradativo da exigência técnica.

O projeto tem como principal objetivo disseminar o Punhobol no ambiente escolar e formar
equipes para competições, como o Campeonato Gaúcho de Punhobol Escolar. O projeto visa atender
cerca de trinta estudantes do sexto ao nono ano da EMEF França Pinto, com treinos oferecidos no
contra turno escolar.

Dentre os diversos nomes que pensei para o projeto nenhum me fez refletir tanto sobre
a importância dele para meus alunos do França Pinto. Em certo dia de treino, ainda em 2014,
pouco antes da realização da II Etapa do Campeonato Gaúcho de Punhobol Escolar, os alunos
estavam se empenhando muito e cobrando esforço e técnica dos colegas. Dentre essas cobranças
verbais, um dos meus alunos reclamou com seu colega que não estava bem naquele dia, no que
tange a técnica esportiva, pois o mesmo não estava acertando as jogadas, dizendo: “Pô, não viesse
com o Punhobol na veia hoje”.
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Não comentei nada da fala dele e creio que ele nem percebeu que eu escutei sua cobrança,
mas ela teve um impacto muito grande, pois percebi o quanto eles estão empenhados, inseridos
e apaixonados por esse esporte. Sendo assim, foi através da frase de um aluno e por crer que essa
fala represente o quanto e o que o Punhobol representa em nossa escola é que decidi batizar nosso
projeto, a partir de 2015, de “Punhobol na veia”.
O Projeto...

Objetivo Geral:
– Disseminar o Punhobol como esporte inclusivo e de potencial para formação educativa no
ambiente escolar.
Objetivos Específicos:

– Oportunizar a prática de um esporte saudável, com diversos benefícios para seus praticantes;

– Estimular, por meio da prática do esporte, aspectos fundamentais do comportamento
humano, tais como a responsabilidade, a solidariedade, a disciplina e o respeito a si e ao próximo;
– Organizar eventos esportivos escolares (torneios e festivais) para a promoção do esporte,
e oportunizar vivências aos praticantes e aos responsáveis pelo trabalho nas escolas;
– Difundir a prática do Punhobol no ambiente escolar de Rio Grande;

– Proporcionar espaços de formação para os praticantes, como palestras, oficinas, viagens,
competições e organização de eventos;

– Oferecer aos estudantes participantes das equipes, a participação em competições
organizadas em nível regional e estadual;
– Oferecer aos estudantes participantes do projeto saídas de campo para conhecer a prática
do Punhobol na Sogipa (Porto Alegre) e Sociedade Ginástica (Novo Hamburgo).
Os resultados...

Com cerca de dois anos de implementação do Punhobol na escola, entre as aulas de Educação
Física e o Projeto Punhobol na Veia, percebemos muitas ações realizadas, integrando a comunidade
escolar com outras comunidades, grupos e instituições. Os resultados são estimulantes, com
reflexos positivos em vários aspectos, tais como:

a. Diminuição em níveis ínfimos, da resistência dos alunos nas aulas de Educação Física
com o conteúdo Punhobol;
b. Crescente interesse dos estudantes em participar das equipes de representação da escola;
c. Aumento gradativo do número de pessoas que já ouviram falar em Punhobol;

d. Aumento gradativo do número de pessoas que possuem conhecimento básico sobre
Projeto “Punhobol” na Veia”
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o Punhobol;

e. Crescimento no número de escolas e professores de Educação Física, interessados em
receber informações sobre o Punhobol;
f. Organização de eventos esportivos;

g. Participação em torneios e campeonatos de Punhobol.
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ANEXOS

Projeto Punhobol na Veia (2015)

I Festival de Punhobol (França Pinto-2013)

III Festival de Punhobol (FURG-2015)

Projeto Punhobol na Veia (2015)

Campeonato Gaúcho de Punhobol Escolar (Novo
Hamburgo -2014)

III Festival de Punhobol (FURG-2015)
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ADMAR CORRÊA – 25 ANOS: PENSANDO A
HISTÓRIA DE NOSSA ESCOLA

Flávia de Lima Altmayer1

1. Introdução

A

Escola Municipal de Ensino Fundamental
Admar Corrêa, fundada em 19 de maio de
1989, está situada no bairro Santa Tereza, na

Cidade do Rio Grande (RS, Brasil).
Atendendo alunos residentes no bairro Santa Tereza e demais bairros
circunvizinhos, localizados na zona portuária da cidade, nesse ano de 2014, a
escola conta com cerca de 400 alunos, distribuídos entre Creche, Pré-escola
e Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental.
Originária de uma pequena escola particular, situada no citado bairro,
municipalizada em 1989, configura-se instituição educacional de referência
na formação de crianças e jovens pertencentes às comunidades do entorno.

Ao completar 25 anos, a direção, coordenação e demais professores
vêm mobilizando-se no sentido de trabalhar o aniversário da escola de
forma integral, como tema gerador das atividades desenvolvidas durante o
ano letivo, com enfoques nas diferentes áreas do conhecimento, de modo
a despertar nos alunos a importância da instituição, sua interação com a
realidade local e formação curricular (e de vivências pessoais) de cada um
dos estudantes que vêm passando por ela ao longo dos anos.
Esse artigo pretende relatar a atividade (ou subprojeto) intitulada
“Pensando a História de Nossa Escola”, parte integrante do Projeto Escola
Admar Corrêa: 25 Anos de História(s).

1.Professora de História da Escola Municipal de Ensino Fundamental Admar Corrêa. Mestre
em Educação Ambiental.

2. Definindo o Tema
Em reunião, no início do ano letivo, foi proposto pela Direção da Escola Admar Corrêa que
o grupo de professores, juntamente com a Coordenação Pedagógica, trabalhasse o tema dos 25
anos da escola durante o primeiro trimestre do ano letivo, como forma de motivar os alunos para a
comemoração da data, em 19 de maio, através de mostra de trabalhos, gincana e outras atividades
que o grupo sugerisse.
Surgiu então a ideia de termos o aniversário da escola, não apenas como tema gerador de
trabalhos pontuais e específicos durante o primeiro trimestre, visando à comemoração da data,
mas de levarmos esse tema como gerador durante todo o ano letivo, trabalhando-o através das
diferentes áreas, com vistas a uma abordagem global do mesmo.

Foi elaborado, então, o projeto Escola Admar Corrêa: 25 Anos de História(s), cujo
objetivo geral é: “Desenvolver na comunidade escolar o interesse pela história da Escola Admar
Corrêa, estimulando o sentimento de pertencimento, preservação e cuidado com a mesma, enquanto
instituição originária e partícipe da cultura e história locais” (Projeto, 2014).

A partir do objetivo geral, os objetivos específicos foram sendo acrescentados, dentro das
diferentes disciplinas, métodos e técnicas trabalhadas por cada um dos professores, ou por grupos
de professores, alguns desses trabalhos de forma interdisciplinar.
O projeto, portanto, foi construindo-se ao longo do processo de realização dos trabalhos.
Apesar de haver objetivos e metas iniciais, definiu-se um sistema de “subprojetos”, os quais
puderam ser anexados ao planejamento maior, conforme foram surgindo, cada um com seus
objetivos específicos, porém tendo como base o objetivo geral do mesmo.
3. Atividades Desenvolvidas

No primeiro trimestre de 2014, diferentes atividades foram realizadas em Matemática,
História, Inglês, Ciências, Português, Educação Física, Artes, Relações Humanas, enfim, em todas
as disciplinas que compõem o currículo escolar. Algumas dessas atividades foram realizadas de
forma interdisciplinar.

Dessa abordagem resultaram trabalhos diversificados, envolvendo variadas técnicas, como
desenho, pintura, fotografia, entrevistas, produção de vídeos, gincana de tarefas, cartazes e frases,
confecção de logotipos e camisetas comemorativas, teatro de fantoches, “cápsula do tempo”, todas
elas tendo a participação dos alunos, dos diferentes níveis e anos, desde a Pré-escola até os Anos
Finais do Ensino Fundamental.

Os resultados iniciais desses trabalhos foram apresentados na mostra comemorativa da
Semana de Aniversário da Escola, de 11 a 19 de maio de 2014, organizada dentro das dependências
da mesma, onde também ocorreu a Gincana de Aniversário da Escola e a Roda de Conversa, para a
qual foram convidadas pessoas da comunidade e membros da instituição, todos ligados às origens
da Escola Admar Corrêa.
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Segue o relato do trabalho “Pensando a História de Nossa Escola”, o qual resultou, além das
atividades a seguir relatadas, em outros dois trabalhos: um interdisciplinar, envolvendo Matemática
- “Bandeiras Comemorativas”, com os alunos dos 7º anos - e outro interséries - “Contando a História
da Nossa Escola”, com os alunos do 1º ano e os do 9º ano.
4. Pensando a História de Nossa Escola

Uma vez definido o tema gerador para os trabalhos, em março de 2014, foi feito um levantamento
nas seis turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, sobre quais aspectos da história da escola
precisaríamos saber, caso quiséssemos escrever a “História da Escola Admar Corrêa”.
Assim sendo, em forma de diálogo, com a participação dos alunos, em cada uma das turmas
(70 A e B, 80 A e B e 90 A e B), foram listadas as sugestões/ideias dos estudantes sobre o que seria
importante pesquisar/levantar.
Os seguintes tópicos foram listados:

TURMAS

70 A

70 B

80 A

TÓPICOS/QUESTIONAMENTOS

• Quando a escola foi construída?
• Onde foi construída pela primeira vez?
• Quem construiu?
• Quem foi o primeiro (a) diretor (a)?
• Quem é o patrono da escola?
• As cores da escola sempre foram essas?
• Como era a escola de madeira?
• Como foi fundada?
• Quem fundou a escola?
• Havia quadra de esportes, no início?
• Antes desse prédio tinham as “casas pretas”?
• Quem foi o primeiro (a) diretor (a)?
• Quem é a professora mais antiga que ainda está na escola?
• Como trabalhavam na escola, no início?
• Qual era o endereço da escola?
• O nome da escola sempre foi esse?
• Havia uniforme, no início?
• Quem foi Admar Corrêa?
• Quando a escola foi fundada?
• Onde era a escola inicialmente?
• Como foi a fundação da escola?
• Como a escola era antes (tamanho)?
• Quem foi o primeiro (a) diretor (a)?
• Havia banheiro?
• Quem foram os primeiros professores?
• Que séries tinham?
• Qual era o tipo de prédio?
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80 B

90 A

90 B

• Quem fundou a escola?
• Local onde começou?
• Como surgiu a ideia?
• Por que o nome “Admar Corrêa”?

• Quando foi construída a escola?
• Quando foi inaugurada?
• Quem foi o primeiro (a) diretor (a)?
• Por que o nome da escola é esse?
• Quem fundou a escola?
• Por que as cores da escola são essas?
• Quem fez a bandeira da escola?
• A localização da escola sempre foi essa?
• Qual o ano de fundação da escola?
• Quem fundou?
• Quantos alunos tinham no início?
• Quantos alunos já passaram pela escola?
• Quem foi o primeiro (a) diretor (a)?
• O que mudou no prédio?
• O que mudou no ensino (séries, turmas)?
• Que cores já teve o uniforme?
• Quais os nomes dos professores mais antigos?

Quadro 1: Questionamentos dos alunos sobre a História da Escola.
Em uma segunda etapa, procedeu-se um levantamento de dados, onde foram consultadas
as seguintes fontes: pastas de registros de atividades da Escola Admar Corrêa (1989 até 1996);
entrevista com a professora Cândida Arrieche (fundadora da escola Santa Maria Gorette, a qual
deu origem à Escola Admar Corrêa); conversas informais com membros da comunidade escolar,
professores, funcionários, e moradores do bairro.

De posse das informações, a partir dos dados coletados, foi elaborado um texto2 , o qual foi

lido e discutido nas salas de aula de cada uma das turmas envolvidas na atividade (7º a 9º anos).

Esse texto não só foi entregue e trabalhado com os alunos dos Anos Finais, como foi

distribuído aos professores, para conhecimento e possibilidade de trabalharem o mesmo em
suas disciplinas. Esse compartilhamento estimulou o surgimento de novas ideias para atividades
interdisciplinares e interséries.
A leitura e análise do texto levaram, igualmente, à definição dos trabalhos a serem
produzidos pelos alunos dos 7ºs e 8ºs anos, os quais foram expostos na Mostra de Aniversário da
Escola, ocorrida durante a semana comemorativa do mesmo.

Trabalhou-se com construção/desconstrução do texto, produção de cartazes e frases
elaboradas pelos alunos, inspirados pelos novos conhecimentos adquiridos a respeito da
história da escola.

Ver ANEXO 1
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5. Considerações Finais
A definição do aniversário de 25 anos da Escola Admar Corrêa, como tema gerador dos
trabalhos pedagógicos desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2014, vem possibilitando não
só um maior conhecimento sobre a história da escola, mas também o estímulo ao sentimento
de pertencimento e valorização da mesma, enquanto elemento fundamental na formação dos
indivíduos e da sociedade.

As trocas entre as diferentes áreas/disciplinas vêm gerando trabalhos que, lançando mão das
abordagens e interpretações de cada área, oferecem aos estudantes uma visão mais global (ou holística)
do tema, em seus diferentes aspectos: ambientais, históricos, sociais, culturais, artísticos e etc.
A opção por manter o projeto em aberto - ao qual foram somando-se novos subprojetos tornou a experiência mais enriquecedora e permitiu que o processo de pesquisa fosse definido a
partir de necessidades decorrentes de experiências concretas, ou seja, uma construção processual
e coletiva, por isso com maiores possibilidades de estar ligada/adaptada à realidade escolar.

A atividade “Pensando a História de Nossa Escola”, um dos subprojetos, aqui relatado,
permitiu não só despertar nos alunos o interesse pela história da escola, como possibilitou que
levantassem questionamentos e hipóteses sobre a mesma. Quando de posse dos resultados da
pesquisa, os alunos mostraram-se estimulados a trabalhar o conteúdo do texto e tentar identificar
algumas das respostas para seus questionamentos iniciais (Quadro 1).

Após leitura e análise, foram capazes de realizar trabalhos sobre o mesmo, bem como levar
adiante discussões e atividades ligadas a outros subprojetos.

Lembrando que, entre os subprojetos, estavam pelo menos dois trabalhos originados
diretamente do texto “Pensando a História de Nossa Escola”, ou seja, uma atividade dando origem
à outra, algumas delas sendo trabalhadas de forma interdisciplinar.
Objetivamos, futuramente, proceder ao relato também dessas experiências, algumas delas
ainda em fase de desenvolvimento.
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ANEXO 1
PENSANDO A HISTÓRIA DE NOSSA ESCOLA
Nossa escola está completando 25 anos em 2014. Em função disso, estivemos conversando
sobre quais seriam os principais pontos, ou dúvidas, a serem levantados caso quiséssemos escrever
a História da Escola Admar Corrêa.
Pois bem, nesse primeiro momento, vamos tentar responder algumas dessas perguntas ou

dúvidas, que surgiram em nossas conversas, a partir do que foi até aqui levantado (pesquisado).
Seguiremos escrevendo/reescrevendo essa história, ao longo do ano, até termos o máximo de
informações que pudermos levantar, quando será escrito um texto final, mais detalhado.
AS ORIGENS

No bairro Santa Tereza (Cidade do Rio Grande, RS), no dia 19 de maio de 1989, uma escola
municipal foi fundada. Foi dado à escola o nome de Admar Corrêa, fazendo referência a esse antigo
morador, o qual participou muito das atividades ligadas ao clube de futebol Grêmio Esportivo Vila
Verde, do citado bairro.

Mas voltando um pouco no tempo, encontraremos as origens dessa escola em outra pessoa:
a professora Cândida Arrieche. A professora Cândida, agora com 94 anos, natural de Rio Grande,
criou, em 1953, em sua casa, na Vila Santa Tereza, uma pequena escola. Sua ideia era alfabetizar
as crianças da vila. Nas dependências de sua casa, situada na Rua Carlos Vignoli - um dos grandes
chalés de madeira, remanescentes das antigas Casas Pretas (erguidas pela empresa responsável
pela construção dos molhes da barra, nas primeiras décadas do Século 20) – ela ministrava aulas,
adaptando um anexo da casa para tal tarefa. Começou com alguns alunos e, em pouco tempo, já
somavam 25. Com o aumento do número de alunos e as instruções de uma orientadora da Secretaria
Estadual de Educação, a professora Cândida ocupou mais e mais espaços de sua casa, para que a
escola pudesse ser considerada adequada para receber as crianças.
Essa escola se chamava Santa Maria Gorette, santa de devoção de Dona Cândida, ou Dona
“Dóca”, como era conhecida. D. Dóca manteve a mesma em funcionamento até 1988, quando
resolveu desativá-la. A escola era mantida através das mensalidades pagas pelos pais dos alunos
(configurando-se como particular) e uma pequena ajuda de custo enviada pelo governo do estado,
a cada ano.
A MUNICIPALIZAÇÃO

Presume-se que nesse mesmo chalé (das Casas Pretas), com os mesmos materiais que foram
doados pela professora Cândida (quadros, cadeiras, etc.), seguiu funcionando a escola, sob outra
direção, sendo municipalizada no ano seguinte (1989) e recebendo o nome de Admar Corrêa.

Inicialmente a escola contava com secretaria, quatro salas de aulas, dois banheiros, uma
cozinha e um pátio. Havia uma supervisora, uma auxiliar de secretaria, uma servente, 11 professores
e um total de 111 alunos (entre a 1ª e a 4ª séries do Ensino Fundamental).
Admar corrêa - 25 Anos: Pensando a história de Nossa Escola
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A primeira diretora da escola chamava-se Leila Maria Vieira Gonçalves, que ficou no
cargo entre 1989 e 1993. Depois dela, assumiu a direção, a professora Roberta Gonçalves, em um
pequeno período no ano de 1993.

Após a primeira eleição direta para diretor da escola, foi eleita a professora Sandra Ulguin
Ramos, ficando no cargo entre 1993 e 1999. A professora Sandra faz parte do quadro de professores
nesse ano de 2014, sendo, portanto, a professora mais antiga da instituição, contando-se desde o
ano de fundação, em 1989.

A municipalização da escola, em 1989, está muito atrelada às lideranças comunitárias do
bairro e sua estreita ligação com o Porto do Rio Grande. Na época, o porto era administrado pelo
DEPRC (Departamento Estadual de Porto Rios e Canais), para o qual Admar Corrêa trabalhou
como capataz, por quase 40 anos, aposentando-se em 1958. Advém daí a grande influência para
que fosse escolhido como patrono da escola.

As cores da escola fazem referência ao DEPRC; sendo o azul e o branco as cores predominantes,
acrescentando-se cor de laranja, posteriormente, simbolizando o pôr do sol. Esse órgão contribuiu
com as primeiras reformas da escola, ainda no prédio de madeira.
A ATUALIDADE

O novo prédio de alvenaria foi construído em terreno cedido pelo Grêmio Esportivo Vila
Verde, através de acordo com a Prefeitura Municipal do Rio Grande, sendo inaugurado em 1996.
Nesse prédio, localizado na esquina das ruas Travessa Padre Caio e Gen. Flores da Cunha, no bairro
Santa Tereza, funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Admar Corrêa, nos dias
atuais, contando com cerca de 400 alunos, distribuídos entre Creche, Pré-escola e Anos Iniciais e
Finais do Ensino Fundamental.
Em 1999 a professora Claudia Antunes Louzada assumiu a direção da Escola Admar
Corrêa, função que exerce até hoje.

Profª Flávia Altmayer, maio de 2014.
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A CONSTRUÇÃO DE PLANTAS BAIXAS PARA
EXPLORAR CONCEITOS MATEMÁTICOS

Patrícia Inklman Cesário1

1.Introdução

N

o segundo encontro da Formação Continuada,
do ano de 2014, oferecido pela Secretaria
de Município da Educação – SMEd, alguns

dos professores de Matemática tiveram a oportunidade
de participar de uma oficina, a qual abordava o uso de
ferramentas tecnológicas para o ensino de Matemática. Este
curso foi realizado no Centro de Educação Ambiental, Ciências
e Matemática – CEAMECIM, na Universidade Federal do Rio
Grande – FURG, organizado e ministrado por uma equipe de
professores e alunos da graduação em Matemática e Pósgraduação em Educação em Ciências desta universidade.
Neste encontro, os professores receberam o convite para participar
de um curso de Geometria com foco na construção e exploração de plantas
de casas para o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos. O curso
proporcionaria aos professores a exploração de ferramentas a serem
utilizadas na sala de aula para construir plantas de casas, discussões sobre
as diferentes abordagens e a possibilidade de troca de experiências entre
os professores participantes, tanto presenciais, quanto em um grupo criado
no Facebook. Vivenciamos o que destaca Freire (1998), os sujeitos acabam
descobrindo, que não sabem tudo, e também que não ignoram tudo.
1.Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Néri. Graduada em Matemática.

Foi através deste curso de geometria que pôde ser proporcionado aos alunos da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Ana Neri, uma maneira diferente de abordar alguns conceitos
matemáticos, através da construção de plantas de casas, um modo mais prático, mas com
sustentação teórica. Comprovamos o que Piaget dizia: “o bloqueio emocional que muitos estudantes
desenvolvem em relação à Matemática é completamente evitável” (PIAGET apud KAMII, 1991).

2. A experiência vivenciada: a construção de plantas baixas e a exploração de conceitos
matemáticos
O curso nos proporcionou encontros quinzenais, nos quais discutíamos as dificuldades
encontradas na sala de aula e perseguindo essas, partíamos para atividades práticas. A cada
movimento o grupo nos instigava a observar os conceitos matemáticos que estavam permeados
na ação, na representação e como poderíamos explorar com nossos alunos.

Nos próximos quinze dias, deveríamos tentar aplicar os conhecimentos construídos com
nossos alunos. Qualquer dificuldade, tínhamos o grupo do Facebook para recorrer e sempre
postar, no mesmo espaço virtual, os resultados da experiência na escola para que os colegas
acompanhassem e servisse de embasamento para o próximo encontro, pois cada oficina era
pensada para dar conta de nossas necessidades.
2.1 Construção das plantas no papel

A primeira atividade proposta aos alunos foi a construção, individual, de uma planta
baixa em uma folha branca (Figura 1), que poderia ser da própria casa ou inventada por eles. Na
construção dessas plantas, os alunos utilizaram apenas papel, régua e lápis. O que foi explorado
neste primeiro momento foi o uso da régua, bem como a unidade de medida contida nela, o
centímetro. Aproveitamos para (re)ver as demais unidades de medida e em que momento é mais
adequado utilizar uma ou outra.
Na aula seguinte, os alunos deveriam escolher um dos cômodos da planta da casa e
calcular a quantidade de material necessária para substituir o piso e o roda-teto deste cômodo.
Os conceitos matemáticos explorados nesta situação problema foram: (I) troca do piso – área de
figuras retangulares e quadradas; (II) substituição do roda-teto – cálculo do perímetro de figuras
retangulares e quadradas.

Surgiram algumas dúvidas, por exemplo: Qual a diferença da medida do roda-teto para
a do rodapé? Precisamos analisar quantas portas tínhamos e suas medidas. Mas, porque as
portas apresentam medidas diferentes? Partimos para a pesquisa na web e aprendemos que
a porta de entrada é, normalmente, maior e mais forte do que as internas para nos oferecer
segurança em caso de emergências. Não temos regras fixas para estabelecer o tamanho e/
ou qualidade de uma porta, pois dependem de conveniências e de exigências decorrentes
da extensão e da finalidade a que se destina a peça (é preciso abrir um mínimo de 90º sem
deparar com obstáculos), são normalmente com 2,10m de altura e a largura varia: 90 cm
para portas externas, 80 cm para quartos e 70 ou 60 cm para banheiros e cozinhas. As portas
Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental
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internas, como têm função de assegurar apenas o conforto, não precisam de medidas de
segurança, como nas externas.
		

Figura 1 Plantas construídas pelos alunos em
folha tamanho A4.

2.2 Plantas baixas confeccionadas no isopor

Nesta atividade, os alunos deveriam organizarem-se em grupos, escolher uma das
plantas criadas por eles e, utilizando chapa de isopor, E.V.A, tesoura e alfinete, reproduzir a
planta baixa (Figura 2).
Primeiramente, pediu-se aos alunos que cortassem as folhas de EVA em filetes de
aproximadamente um centímetro de largura. Esses filetes seriam usados para representar as
paredes, portas e janelas da planta, mas já aproveitamos para discutir sobre os conceitos de plano
(E.V.A), reta, semirreta e segmento de reta (filetes). Manipular os materiais, interagir com os
colegas e professora instiga a reflexão, facilita a compreensão de novos conceitos e reorganiza
os previamente construídos. Para Piaget (1986), a interação de cada sujeito depende de seus
esquemas de conhecimento, os quais permanecem em constante adaptação.
Os alunos perceberam que o isopor era maior do que a folha A4 e que o tamanho da planta
deveria ser aumentado quando construído no isopor. Isso era um problema para eles. Porém,
conversamos e alguns colocaram sobre como pensavam em fazer. Com a colocação de um, a ideia
de outro, aos poucos começamos a ter noção de proporção e conceituamos razão e proporção.
Assim, começamos a ampliar nossa planta baixa no isopor.

Figura 2 Construção das plantas no isopor
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2.3 Utilização do programa Sweet Home 3D em sala de aula
Esta seria a terceira atividade proposta pelo curso de Geometria a ser aplicada em sala
de aula, porém a instalação do software não pode ser efetuada, uma vez que as configurações
dos computadores do laboratório de informática da escola não comportavam tal programa. No
entanto, estamos providenciando a solução do problema para darmos continuidade na atividade.
3. Conclusão

Inicialmente, é preciso salientar a importância dos encontros da Formação Continuada
que estão sendo oferecidos aos professores do município de Rio Grande, já que foi através de
um desses encontros que se pode chegar ao conhecimento do referido Curso de Geometria, e
consequentemente, proporcionar atividades mais dinâmicas e prazerosas na exploração de
conceitos matemáticos em sala de aula.

Em relação à importância do uso de situações práticas, bem como as tecnologias digitais no
ensino de conceitos matemáticos, percebo que isso possibilita uma melhor compreensão por parte
dos alunos, já que se observa um entusiasmo maior na execução de tarefas diferenciadas e aguça
os alunos a pensarem sobre a presença da Matemática nas mais diversas situações cotidianas.
Hoje, meus alunos não são mais intelectuais memorizadores (FREIRE, 1988), fazem relações sobre
o que estudam com o que vivenciam.

Com a troca de experiências no grupo, aprendemos que, como professores, não
podemos ter receio de inovar. Os alunos que atendemos são desenvolvidos tecnologicamente
e precisamos nos preparar para acompanhá-los. Também destaco que nem sempre o que é
planejado é possível ser executado, já que contratempos podem ocorrer e dificultar a execução
do plano. Temos que estar preparados para qualquer eventualidade e ter atividades preparadas
para que a aula não seja prejudicada.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: HISTÓRIAS DE
TERROR EM RIO GRANDE

Sônia Nickel André1

E

ste

relato

visa

apresentar

um

trabalho

desenvolvido em sala de aula pela professora,
ao longo do ano letivo de 2014, na disciplina

de Língua Portuguesa, na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Porto Seguro, localizada no bairro Parque
Marinha, na cidade do Rio Grande. O trabalho desenvolvido foi
a criação e produção de histórias de terror pelos estudantes
da turma do 6º ano C. Este relato apresenta o passo a passo de
como o mesmo ocorreu, pois o referido trabalho, inicialmente,
não estava no planejamento das aulas.
Na escola já existe, há alguns anos, o projeto “Hora da Leitura” que
semanalmente, em dias diferentes, por trinta minutos, no segundo período
de aula, proporciona aos estudantes experiências de prática da leitura. Em
função das dificuldades encontradas em manter a regularidade, resolvi
fazer uma adaptação e transformei aquele projeto em “Aula da Leitura”, que
consiste em utilizar uma das cinco aulas de Língua Portuguesa para trabalhar
a leitura de diferentes tipos de textos.
Primeiramente, rompi com a estrutura formal de sala de aula, deixei
os estudantes mais à vontade, sentados em posições mais confortáveis e
em lugares escolhidos por eles, permiti que escutassem músicas em seus
aparelhos eletrônicos, enfim, transformei a sala de aula em um espaço mais
“alternativo”. A organização do ambiente diz muito sobre a concepção de
leitura e a minha intenção era associar a atividade de leitura a uma atividade
agradável e prazerosa.
1.Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Seguro. Mestre em História
da Literatura.

A turma de estudantes do 6º ano C protagonizou o segundo momento de ruptura: a escolha
dos textos. Levei para a sala de aula os gêneros textuais que trabalharia ao longo do ano letivo:
gibis (histórias em quadrinhos), narrativas (fábulas, lendas e contos de fadas) e poesia. A sugestão
de textos não foi aceita pela turma, que os classificaram como “muito chatos”. Expliquei-lhes que
era uma “Aula de Leitura” na qual desenvolveríamos este tipo de atividade. O que leríamos então?
Um estudante deu a ideia das histórias de terror e a turma unanimemente decidiu por este gênero.
A princípio, não gostei muito da ideia por não ter livros com esta temática e também por questões
de preferência. Pedi que explicassem o que “entendiam” por “histórias de terror” e, conforme os
estudantes estavam expondo seus pensamentos a respeito, pude perceber que eles falavam em
histórias com elementos sobrenaturais e fantásticos, então, achei a sugestão mais interessante e
menos impregnada de violência.

Como não tinha livros sobre “histórias de terror”, os estudantes ficaram incumbidos de
conseguirem os primeiros textos. Alguns trouxeram para a “Aula da Leitura” histórias sobrenaturais
de fantasmas, assombrações e de espíritos que conheciam ou que pesquisaram na internet; outros
trouxeram relatos de filmes ou seriados que assistiram e outros, ainda, contaram episódios
vivenciados por experiência própria. Cada estudante leu ou contou a sua história para os colegas.
Neste processo pude perceber que determinados estudantes possuíam a habilidade da “contação
de histórias”: mudando a voz, a entonação, fazendo gestos, produzindo ruídos específicos, criando
um clima de expectativa e de suspense nos ouvintes.
Depois desta experiência, propus, então, a leitura de uma coleção de histórias de Egdar Alan
Poe, que é uma versão adaptada por Ana Carolina Vieira Rodriguez, adquirida pela professora
no Setor de Bibliotecas, da Secretaria de Município da Educação. Expliquei-lhes que após terem
o contato com textos provenientes de relatos orais e já com alguns textos escritos, oriundos de
pesquisas realizadas, precisavam também ter o contato com histórias escritas por um escritor
significativo neste gênero. E que este contato ofereceria aos alunos outros recursos para simbolizar
o mundo, bem como sua expressão, criando-se uma relação dinâmica em que o domínio da leitura
da palavra enriquece sua compreensão do mundo e vice-versa.

Coleção de livros de histórias de Edgar Alan Poe.
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Assumi, então, o papel de mediadora, fazendo uma ponte entre as histórias escritas e os
estudantes. Como fiz o curso online “Leitura para Entender o Mundo”, realizado pelo Grupo RBS,
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aquele foi o momento de colocar em prática alguns dos conhecimentos adquiridos. Desenvolver
um trabalho de leitura que possibilitasse aos estudantes transformarem mentalmente aquilo que
eles ouviam em imagens e cenas subjetivas e particulares foi um dos maiores desafios pessoais,
uma vez que essa é uma das maiores riquezas que a leitura proporciona.

Na “Aula de Leitura” os estudantes tendo contato com as histórias de
Edgar Alan Poe.

Depois da atividade de leitura da coleção de histórias de Edgar Alan Poe, precisava fazer o
fechamento para conferir sentido a todo o trabalho desenvolvido até então. O modo de recuperar
um texto é singular a cada estudante, pois como é uma atividade de apropriação de sentido,
nunca será o mesmo para todos. Abrir espaço para que os estudantes registrem suas impressões,
selecionando e articulando as informações relevantes, faz parte do processo de compreensão
textual. Com a leitura da coleção de histórias, a turma pôde conhecer as características do gênero, os
elementos estruturais da história como tempo, espaço, cenário, personagens, assim como observar
a sequência dos episódios e de momentos de maior tensão, que são os aspectos importantes para
dominar a linguagem e o sentido deste gênero.

Propus, então, aos estudantes da turma do 6º ano C que escrevessem suas próprias “histórias
de terror” colocando em prática a imaginação subjetiva e as experiências próprias vivenciadas na
realidade ou na ficção. Em função de participar da “Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo
o Futuro”, fiz uma exigência à turma: as histórias de terror deveriam ser ambientadas na cidade do
Rio Grande. Isso se fez necessário, pois o tema da Olimpíada é “O lugar onde vivo” e em função disto
a turma já tinha estudado aspectos importantes sobre a história, os pontos turísticos, os elementos
típicos, as curiosidades que conferem identidade à cidade do Rio Grande.
Alguns em duplas ou em trios, outros individualmente, começaram o processo de criação e
produção de suas próprias histórias. O mesmo ocorreu no espaço da sala de aula para evitar que
os estudantes plagiassem textos já existentes, embora as histórias deles estivessem impregnadas
das vozes de suas experiências vivenciadas. Segundo Platão & Fiorin (1998), “os textos têm
a propriedade intrínseca de se constituir a partir de outros textos” (p.29), ou seja, todo texto é
constituído de várias outras vozes que seu produtor tenha adquirido por meio de suas leituras de
experiências ficcionais ou reais.
Relato de Experiência: Histórias de Terror em Rio Grande
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Algumas das histórias foram inspiradas em fatos reais e verídicos ocorridos na cidade do
Rio Grande, como a série de assassinatos cometidos por Paulo Sérgio Guimarães da Silva (mais
conhecido como “Titica”), na Praia do Cassino, os incêndios do prédio da Prefeitura Municipal e
do ônibus da empresa Cotista, ambos no ano de 2006. Para tanto, foi necessária uma atividade de
pesquisa na internet e em jornais sobre os dados destes fatos, já que os mesmos são bem distantes
na memória dos estudantes.

Momento em que os estudantes da turma 6º C criaram suas próprias
histórias de terror.

Após, ocorreu o processo de revisão/correção e de reescrita dos textos. Colocar os

estudantes para interagir foi fundamental para que trocassem conhecimentos com seus pares e
com a professora porque reescrever não é apenas revisar. A revisão/correção se concentra em
resolver problemas gramaticais como ortografia, acentuação, regência, concordância, sintaxe dos
modos e tempos verbais. Mas a reescrita vai muito além: implica em substituir ou cortar palavras,
reordenar ou modificar períodos ou, ainda, dar uma nova disposição aos parágrafos a fim de
que o texto atinja os objetivos a que se propõe. A minha intenção era incentivar que os próprios
estudantes, agora na posição de leitores, pensassem como o texto poderia ser melhorado para
cumprir sua função e, assim, fizessem sugestões às produções dos colegas, tendo como premissa,
que o autor de um texto deve se preocupar com quem vai lê-lo.

Para escrever um bom texto é preciso dominar a linguagem. Os falantes de uma língua têm a
sua disposição todo um conjunto de palavras e dele podem extrair as que desejam para expressar
suas ideias e seus sentimentos. A questão é: qual palavra escolher. Neste processo, tentei mostrar
aos estudantes que por trás de todo tipo de texto, tanto oral quanto escrito, existe algo mais do que
apenas transmitir uma mensagem. Procurei trabalhar com o repertório vocabular dos estudantes,
no sentido de valorizar o material linguístico de que dispunham, bem como, também, com a
ajuda do dicionário, fui ampliando e enriquecendo este repertório para que pudessem, de forma
independente, fazer as escolhas adequadas de maneira que a história tivesse sentido e suscitasse
interesse no leitor.
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O encerramento de todo este processo culminou com a realização da Feira do Livro,
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promovida anualmente pela EMEF Porto Seguro, a qual este trabalho pôde ser associado, pois
a temática versava sobre autores/escritores locais e/ou sobre histórias de Rio Grande. Então,
os textos finais dos estudantes foram digitados e encadernados sob o título “Aconteceu em Rio
Grande?!” e, além disso, disponibilizados para leitura da comunidade escolar que foi prestigiar a
Feira do Livro na escola. A minha intenção era de que o maior número possível de pessoas tivesse
acesso a estas histórias simples escritas por estudantes de 11 a 13 anos, da turma do 6º ano C.
Embora nenhum deles fosse um “escritor profissional”, conseguiram, com muito comprometimento,
produzir textos ricos em detalhes e em imagens e, o mais importante, estas histórias são frutos das
suas experiências enquanto leitores.
Ao final de toda esta experiência pude fazer algumas reflexões. Em primeiro lugar, a surpresa
em relação ao próprio trabalho que começou tímido e atingiu proporções jamais pensadas ou
planejadas, mostrando que as pequenas e mais simples atitudes fazem toda a diferença. Em segundo
lugar, o comprometimento da turma do 6º ano C que, desde o momento da escolha do gênero,
continuou sendo protagonista de todo o trabalho, inclusive, gerando mudanças de comportamento
e quebrando paradigmas. Talvez todo o sucesso do trabalho esteja lá no início do ano letivo quando
resolvi aceitar a sugestão dos próprios estudantes e mudar a minha proposta. Aprendi, com tudo
isso, que é preciso “ousar” mais em sala de aula, ter mais “flexibilidade” em relação ao programa de
conteúdos a ser cumprido e, principalmente, dar vazão às escolhas dos estudantes e valorizar as
suas experiências.
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Relação dos estudantes da turma 6º ano C
Danielle Medronha Alves, Eliane Machado Ferreira, Emanuelle Jose da Silva, Kaila Yanca
Nunes Dias, Liriel Alves Lopes, Rafaela Figueiredo Rola, Brandon Lee Araujo Justamant, Davi Pires
Correia, Edson Leal de Carvalho Neto, Everton da Costa Conceição Junior, Ezequiel Andrade Valente,
Gabriel Lemos dos Santos, Leonardo Semper Delgado, Lincon Cabreira Oliveira, Lucas Rodrigues
da Rosa, Luiz Gabriel Botelho Rodrigues, Mateus Chaves Mello, Rafael Correa dos Santos, Samyr
Centurion Vieira e Victor Carvalho Teixeira.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA

Claudia Fernanda de Barros Freitas1

História e Cinema

N

o primeiro semestre de 2013, quando estava
novamente ministrando aulas no 9º (nono)
ano, decidi proporcionar aos alunos a análise

de obras cinematográficas que possuíam vinculação/
inspiração a Fatos Históricos que estávamos estudando no
momento. Neste relato de experiência, pontuo as observações
realizadas quando da aplicação desta dinâmica nas aulas de
História, mais precisamente, na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Frederico Ernesto Buchholz, no ano citado.
Para iniciar a explanação, é importante salientar os referidos conteúdos
e o filme correspondente:
A. Primeira Guerra Mundial: Cavalo de guerra;
B. Revolução Russa: Doutor Jivago;

C. Segunda Guerra Mundial: O Resgate do soldado Ryan;
D. Nazismo: O menino do pijama listrado e O Pianista;
E. Guerra Fria: Rocky 4.

A opção de vincular os conteúdos de sala de aula aos filmes, veio da
necessidade de conseguir a atenção dos alunos, que reclamam das aulas de
História como “chatas, com muita coisa para ler, muita cópia de texto”, etc.
1.Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Frederico Ernesto Buchholz.
Mestre em História da Literatura.

Procurei mostrar aos alunos que numa sessão de cinema é possível apreender conteúdos de uma
maneira mais prazerosa, mas sempre com um olhar crítico sobre o fato histórico em si. Contudo,
desta seleção de filmes trabalhados, os que mais chamaram a atenção dos alunos foram “O Menino
do Pijama Listrado, Cavalo de Guerra e Rocky 4”. Por isso, meu relato vai pontuar esses três filmes.

Em relação à Primeira Guerra Mundial, foi visto o filme “Cavalo de Guerra”. A história de
amizade entre o protagonista e um cavalo rendeu uma sensibilização da turma, que visualizou a
guerra de trincheiras, além das angústias vivenciadas pelos soldados em combate.

Quanto ao Nazismo que é, e sempre será umas das páginas mais tristes de nossa história,
“O Menino do Pijama Listrado” sensibilizou a turma e mostrou a amizade entre dois meninos, um
judeu e outro alemão durante o Holocausto, com toda pureza e inocência concernentes as crianças,
além de recriar visualmente a atmosfera deste período.

Já o filme “Rocky 4”, de 1985, recria com afinco a Guerra Fria, período em que os EUA e a
ex-URSS disputavam a hegemonia mundial, em setores que iam desde o esporte até o controle do
espaço. A temática está subentendida, mas a luta entre os atores Sylvester Stallone e Dolph Lundgren
é épica, com direito a hino e bandeiras das respectivas nações! Como a vida imita a arte, ou a arte
imita a vida, os EUA vencem a batalha. Esta aula foi descontraída e gerou muitas aprendizagens.

Nesse sentido, concluindo a explanação, a experiência de trabalhar História e Cinema foi
extremamente gratificante, visto que os alunos se interessaram pelas aulas e procederam a leitura
crítica dos filmes, mostrando que são sujeitos pensantes e não somente receptores de conteúdo
pronto, formatado e finalizado.
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RELATOS DE EXPERIÊNCIAS: O MUNDO FORA
DA ESCOLA E PROJETO COPA DO MUNDO 20141

Paula Villela Alves Godinho 2

S

ou professora da Rede Municipal há três anos
e trabalho na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Admar Correa, localizada no

Bairro Santa Tereza, na cidade de Rio Grande/RS e descreverei
aqui dois trabalhos realizados no decorrer do ano de 2014.
Projeto “O mundo fora da escola”
O presente projeto surgiu de um trabalho interdisciplinar envolvendo
as disciplinas de Educação Física, Matemática, Português, História e Relações
Humanas, nas turmas de nonos anos, com o título “O Mundo Fora da Escola”

e teve os seguintes objetivos gerais:

a. Resgatar as histórias de vida dos nossos ex-alunos e alunas.

b. Conhecer sua realidade atual, seus sonhos e suas perspectivas
de futuro.
c. Traçar um paralelo entre essas entrevistas e a realidade vivida
pelos estudantes dos Nonos Anos.

d. Desenvolver atitudes de repúdio às injustiças sociais e interesse
em discutir os principais problemas que afetam a vida das pessoas.
e. Desencadear um processo de modificação em busca de novos
sonhos e perspectivas de vida.
f.

Resgatar os valores humanos.

1. Relatos de trabalhos desenvolvidos de forma interdisciplinar com as turmas de anos finais
da EMEF Admar Corrêa.
2. Professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Admar Corrêa. Graduada em
Educação Física.

Especificamente dentro da disciplina de Educação Física, o viés trabalhado foi o que os
atuais alunos vislumbravam para seu futuro, quais seus desejos, suas vontades e seus sonhos.
Acreditando que não bastava somente questioná-los e solicitar relatórios, mas sim trabalhar com
algo mais criativo e dinâmico, resolvi utilizar, como símbolo para o desencadeamento do trabalho,
um objeto de uso no cotidiano deles e muito particular, a mochila, e então foram lançados os
seguintes questionamentos:
“O que carrego na minha mochila?”

“Que sonhos, expectativas, trago para a Escola na minha mochila?”
No primeiro momento, em função de serem turmas de adolescentes, eles se mostraram um
tanto relutantes em realizar a atividade, no entanto, quando começamos a colocar em prática, o
envolvimento foi geral.

O trabalho foi realizado em grupos, onde cada um recebeu o desenho de uma mochila,
pintaram e prepararam de acordo com sua criatividade, logo após, em painéis coloridos, elas
foram distribuídas, coladas e, ao redor da mesma, foram descrevendo seus sonhos, desejos,
vontades, medos: “construir uma família, me formar, comprar uma casa, comprar um carro,
estudar, arrumar um emprego, ser uma pessoa honesta, ser feliz, ter saúde, viver em paz”, estes
foram alguns dos desejos elencados.
Procuro trabalhar com meus alunos das mais variadas formas possíveis, não somente as
questões desportivas, corporais ou de movimento, mas também desenvolver o pensamento crítico,
o amor próprio, a autoestima, as relações com seus pares e, principalmente, a capacidade de
acreditarem em si e em seu potencial. Posso dizer que este trabalho, intitulado “O que carrego na
minha mochila?”, rendeu bons frutos, consegui fazer com que parassem e refletissem sobre suas
próprias vidas e naquilo que desejam para seu futuro.
A culminância do projeto foi na Mostra de Trabalhos em comemoração aos 25 Anos da Escola.

Analisando a realização do trabalho posso dizer que me senti e sinto–me completamente
realizada e esperançosa, pois apesar do contexto muitas vezes cruel em que estão inseridos, muitos
deles querem o melhor para si, para suas famílias e para a sociedade que os rodeia e sabem que
muito melhor do que TER é SER!

Mostra de Trabalhos
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Projeto “Copa do Mundo 2014”
Dois mil e quatorze, ano de Copa do Mundo...e na nossa “casa”. Como não trabalhar as questões
de cidadania, amor à pátria e conhecer outras culturas? A partir destes enfoques desenvolveu-se
mais uma atividade interdisciplinar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Admar Corrêa.

O Projeto Copa do Mundo contou com o envolvimento de todas as disciplinas e turmas da
Escola, sendo que a Educação Física foi a norteadora do trabalho.

Nas aulas de Educação Física, cada turma escolheu uma das seleções participantes da
Copa para representar e dividindo-se em grupos pesquisaram sobre os tópicos previamente
selecionados. A seguir um exemplo de como isso aconteceu:
Turma 70 A: Seleção Brasileira.
• Histórico do Brasil nas Copas.
• Comidas típicas.
• Músicas.

• Pontos Turísticos.
• Educação.

Após fazerem as pesquisas, os trabalhos foram apresentados em forma de seminários e
expostos para a apreciação da Comunidade Escolar.

Quando o trabalho é interdisciplinar, além de haver o envolvimento de todos os professores,
os alunos também se envolvem e participam mais, pois são estimulados e incentivados por todos
os docentes. Ao fazerem estas pesquisas nossos alunos puderam conhecer um pouco mais sobre
países, lugares e culturas que, fisicamente, podem ser distantes, mas que pelo conhecimento,
podem ficar próximas.

O fechamento do projeto se deu com um torneio de futebol interséries (entre as Seleções),
fotos abaixo, onde o envolvimento foi total. Alegria e disposição não faltaram aos nossos atletas.

Relato de Experiência: O Mundo Fora da Escola e Projeto Copa do Mundo 2014
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Que possamos concretizar com nossos alunos e alunas todos os sonhos descritos nas
“mochilas” construídas por eles, que possamos alimentar em cada um deles a alegria e a vontade
de viver em um mundo melhor!

É a Educação Física fazendo o seu papel e contribuindo para a formação de sujeitos que
buscam um futuro melhor com muitas expectativas e desejos!
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA
DISCIPLINA DE MATEMÁTICA DO 6º ANO

DO ENSINO FUNDAMENTAL
Daniela Machado Walton 1

Introdução

A

o longo do ano letivo de 2014 foram
realizadas algumas práticas pedagógicas
para contextualizar e mostrar aplicações da

Matemática no cotidiano das três turmas do 6° ano do Ensino
Fundamental, com alunos entre as idades de 11 a 14 anos. Para
tanto, há na escola um ótimo espaço - a sala de Matemática,
que faz parte do ambiente de aprendizagem, onde dispõe de
diversos materiais didáticos.
Já é constatado que toda criança e adolescente gostam do novo. No
dia em que foi apresentada a sala Matemática, houve grande entusiasmo e
curiosidade demonstrados pelos alunos, contagiando toda turma e, também,
a professora.
De acordo com o Projeto de Ambientes de Aprendizagem, as salas
dispõem de mesas redondas para acomodar os alunos, de outra forma. Sendo
assim a realização de oficinas e as experimentações fluem naturalmente,
bem como a troca de experiências de aprendizagem. Enfatiza-se o quanto o
layout da sala é importante e favorece ao aluno a aprendizagem do ensino da
Matemática, tornando-a descontraída e agradável. A troca do local proporciona
uma mudança positiva, porque os estudantes terão a possibilidade de novas
descobertas e experimentações na disciplina.
1. Professora de Matemática contratada da Rede Municipal de Ensino. Desenvolveu este trabalho por ocasião de sua participação no programa de formação continuada da Prefeitura
Municipal de Rio Grande em 2014.

As aulas tornam-se prazerosas, pois através desta forma de planejamento, os alunos têm
entusiasmo em participar, e é desta forma que as práticas acontecem através de jogos, brincadeiras,
tangram, dobradura/origami, material dourado, instrumentos matemáticos, entre outros.

A respeito do desenvolvimento das atividades, no início de cada aula, a professora
disponibilizava uma diversidade de material para desenvolvimento do trabalho, e, após uma
conversa, acordava-se a proposta de trabalho, e também, de como se processariam as atividades no
ambiente de aprendizagem. Segundo Lorenzato (2010) esta metodologia de experimentação, pode
ou não acontecer em um ambiente de aprendizagem, mas sempre possibilita o desenvolvimento
do senso crítico, novas descobertas e a democratização dos grupos, promovendo, com isto, tanto o
comprometimento, como também a melhora no desempenho da aprendizagem.

Ensinar Matemática é um desafio, porque os jovens sempre a vêem como disciplina difícil
e complicada, e não encontram a vinculação entre a teoria e à prática no seu cotidiano. Depois da
experiência entre docente-discente, pode-se constatar que a Matemática é aplicável em muitos
momentos de nossa vida como: na hora de preparar a comida, quando compramos os alimentos,
vestuário, ao ver as horas e calcular o tempo de alguma atividade, também, na construção de
moradias, enfim, em vários momentos do cotidiano.

É importante sempre ressaltar aos alunos que a aplicabilidade da Matemática está presente
em vários segmentos, entre eles na biologia, na farmacologia, na medicina, nas engenharias, na
computação, na advocacia, na economia, entre tantas outras áreas.

Frente a estas práticas, ensinar é acreditar, é mostrar outros caminhos e descobertas, é
resolver, é repartir, é somar, é dividir, é multiplicar ideias, saberes e aplicar com sabedoria as
experiências vivenciadas.

A seguir, serão apresentados alguns desses trabalhos que foram realizados nesse ano, com
os conteúdos: Potenciação; Raiz Quadrada; Introdução a Geometria; Formas Geométricas Planas;
Formas Geométricas Não Planas.
2. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA SALA DE MATEMÁTICA
2.1. Conteúdo trabalhado: Potenciação
Material utilizado: Material dourado
Antes de levar a turma para a sala de Matemática, coloco sobre cada mesa o material
escolhido pelos alunos para a realização da demonstração do conteúdo.

Inicia-se com uma conversa sobre como são feitas as moradias dos alunos, solicitando a
eles as suas experiências com relação à construção das mesmas.

Aproveitando as experiências relatadas, serão colocados os aspectos necessários para a
construção de uma parede, ou muro. Logo, é solicitada a construção de um muro quadrado com
os menores cubos (unidade do Material Dourado); após deverão contar quantos cubos foram
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utilizados na construção do muro. Em seguida, circulo pela sala observando quem fez corretamente
a tarefa, aqueles que não conseguiram receber auxilio da professora ou dos próprios colegas.
Depois de todos os “muros” feitos são realizadas perguntas, tais como:

A partir da observação, quais tijolos estão sustentando esse “muro”? É a primeira
fileira de tijolos?
Se eu tirar os tijolos que estão sustentando este muro, o acontece com ele?
Então podemos dizer que os tijolos que estão sustentando o muro são sua base?
Ao multiplicar a quantidade de pecinhas da base do muro pela mesma quantidade de pecinhas,
que quantidade encontraremos?
Por um determinado tempo os alunos fizeram muros quadrados, com tamanho de bases
diferentes, exercitando, através do lúdico, a ideia de potenciação.

Através da exposição e explanação acima, concluo que quando multiplicamos a base por
ela mesma, o resultado é a quantidade total de pecinhas que usamos para construir o “muro”.
Ao realizar o desenho do “muro” no quadro, descrevo os termos matemáticos deste conteúdo,
apresentando-o.

Frente a esta experiência é fácil entender porque um número que está elevado à segunda
potência é chamado de “elevado ao quadrado”.
Nas aulas seguintes fizemos exercícios do livro didático, o qual também tem vários problemas
e ilustrações contextualizadas com o cotidiano. E quando houve necessidade, resolvemos estes
exercícios com o auxilio do material dourado.

Observação: Essa metodologia de aula pode ser repetida, com as devidas diferenciações,
quando aprendermos o “elevado ao cubo”.
2.2. Conteúdo trabalhado: Raiz quadrada
Material utilizado: Material dourado
Inicia-se relembrando a conversa sobre como são feitas as moradias dos alunos, solicitando
a eles as suas experiências com relação à construção das mesmas.

Aproveitando as experiências relatadas, e relembrando as atividades da aula de potenciação,
foram novamente colocados os aspectos necessários para a construção de uma parede ou “muro”.
Novamente circulo pelo ambiente e realizo a prática da aula anterior, sempre pedindo auxílio aos
alunos, que realizaram as tarefas com sucesso.

Depois de todos os “muros” feitos, peço que os alunos façam uma análise do trabalho de
construção dos mesmos.
Práticas pedagógicas da Disciplina de Matemática do 6 ° Ano do Ensino Fundamental
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Quantas peças usaram para fazer todo o “muro”?
Qual é à base do “muro”?
Na proposta anterior, foram somente utilizados cubinhos (unidade do Material Dourado). No
decorrer do trabalho, lançamos mão de outras peças do Material Dourado para fazer os exercícios
do livro didático. Após a primeira análise, os alunos teriam que reconstruir os muros, porém com
quantidade de cubos diferentes na base, também podendo utilizar peças diferentes.
Observamos o aspecto mais importante da construção do muro:
ඦඦ Os tijolos que sustentam o muro compõem a base.

Para melhor exemplificar o tema, comparo a estrutura do muro com a de uma árvore, a
base da árvore é a raiz; como se trata de um muro quadrado, logo chamamos de raiz quadrada. Ao
desenhar o muro no quadro, descrevo os termos matemáticos, desta forma, venho apresentar o
conteúdo que será desenvolvido.
Nas aulas seguintes faremos exercícios do livro didático, o qual contém vários problemas
e ilustrações contextualizadas com o cotidiano. E quando se fizer necessário, resolveremos os
exercícios com o auxilio do Material Dourado.
2.3.Conteúdo trabalhado: Introdução à geometria

Material utilizado: folhas de ofício brancas e coloridas, lápis de cor ou giz de cera e as cópias
dos passo a passo de alguns origamis.
Esta aula é especial, um convite ao lúdico, uma surpresa na aprendizagem.

Por ser uma surpresa, peço apenas que, quem quiser, pode levar lápis de cor, giz de cera ou
canetinhas coloridas, para a sala de Matemática.

Através de uma conversa informal trazem-se à discussão as formas que temos ao nosso
redor, assim como, as formas da natureza e as criadas pelo homem, buscando visualizar formas
geométricas que compõem o cotidiano.
Alguns questionamentos são feitos, tais como: se sabem identificar uma reta e localizar
um ponto em uma situação de observação no ambiente. Para minha surpresa muitos não sabem
identificar, então, explico o que é ponto e reta em Matemática, após convido-os a relatarem suas
percepções no cotidiano. Depois das observações e constatações levantamos algumas hipóteses:
• Para que serve o ponto em Matemática?

• O que pode formar um conjunto de pontos?
• Onde vemos retas?
• O que são formas geométricas?
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A partir daí, esclareço a existência de duas formas de reproduzir o que vemos -através de
desenhos e de dobradura - origami.

Ao mostrar aos alunos o livro “Meu primeiro livro de Origami”, eles podem constatar que
realmente é possível reproduzir animais e plantas, através de dobraduras, essas são feitas a partir
de formas geométricas planas.

Após manusearem este livro, cada aluno escolhe o animal ou planta que deseja reproduzir,
distribuo aos grupos folhas brancas, coloridas e as cópias do passo a passo do origami do que
escolheram. Eles terão a possibilidade também de criarem outros animais, podendo utilizar as
formas geométricas, dando um toque especial com os recursos disponíveis para pintura.

A prática do origami beneficia o aumento da coordenação motora e a capacidade de
concentração, além de estimular a criatividade e a imaginação.
2.4. Conteúdos trabalhados: formas geométricas planas

Material utilizado: folhas de oficio e a maleta do professor, que contém: 25 réguas de 20 cm,
25 esquadros 60 graus, 25 esquadros 45 graus, 25 compassos e 25 transferidores.

Peço inicialmente que os alunos façam uma análise do lugar onde estão e dos objetos da
sala de Matemática.

Os alunos utilizam como recurso o livro didático, para reconhecer e visualizar as formas
geométricas no ambiente.
Cada um recebe uma régua; um esquadro de 45 graus e outro de 60 graus e são instigados
a fazerem questionamentos sobre o uso do material.

No primeiro momento, demonstro que podemos fazer qualquer polígono com estes
três instrumentos.

Sugiro aos alunos que façam um desenho usando os três instrumentos ao mesmo tempo.
Espero alguns momentos para que todos busquem realizar a atividade. Começo a circular pela
sala, verificando quem conseguiu fazer corretamente a tarefa. Coordeno e auxilio a todos na
construção dos desenhos.
Realizo a explanação que “em um desenho, quando duas retas se encontram, formam um
ângulo”. Os alunos deverão visualizar esta descoberta nos desenhos. Apresento o transferidor,
que é um instrumento usado para medir ângulos, possibilitando a criação de outras figuras.
Partimos para a prática utilizando o novo instrumento, todos medem os ângulos dos desenhos,
porém verificamos que há desenhos em forma de círculos, então, apresento um instrumento para
desenharmos um círculo – o compasso.
Utilizando este novo instrumento – o compasso, os alunos criam diversos desenhos, como
meia lua, bolas, arcos, arco – íris, entre outros.
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A partir desta atividade, todos passam a conhecer as formas geométricas planas e os
recursos que usamos para desenhar com precisão estas formas Matemáticas.
2.5. Conteúdos trabalhados: formas geométricas não planas

Material utilizado: sólidos geométricos de acrílico, sólidos feitos com cartolina e embalagens
de produtos (ex. caixa de creme dental, caixa de medicamento, etc.)

Para realizar essa atividade, são disponibilizados aos alunos diversos sólidos geométricos

de acrílico e sólidos feitos com cartolina, a fim de serem escolhidos para realizarmos a atividade
proposta, que são as formas geométricas não planas, possibilitando realizar um trabalho voltado a
análise dos sólidos, oportunidade em que percebemos que cada face do sólido é uma figura plana.

Como proposta, os alunos devem realizar um desenho que representa um dos sólidos
que eles escolheram, depois dessa prática verifico se o desenho está de acordo. Logo esclareço
que há duas formas de desenhar sólidos geométricos, usando as seguintes técnicas: desenho em
perspectiva e planificação do sólido.

Para demonstrar a planificação dos sólidos, utilizo as embalagens de papelão e os sólidos
feitos de cartolina, desmontando-os.
Na maioria das vezes, os alunos querem refazer o desenho, agora respeitando uma das
técnicas: a planificação do sólido, ou desenho em perspectiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas de aprendizagem são desafios constantes para qualquer educador, é através
delas que as aulas se tornam mais interessantes, criativas e os alunos mostram-se interessados
pelos conteúdos que irão aprender.
Todo educador tem um grande papel, que é estimular o seu educando para aprendizagem;
na Matemática é um tanto difícil, pois os alunos vêm de uma cultura em que esta disciplina só serve
para somar, dividir, multiplicar e subtrair, utilizando estas operações para fazerem contas. Porém,
esses jovens não veem esta disciplina como necessária no seu cotidiano, portanto, em minhas
práticas, tenho esta preocupação de mostrar sua importância e a aplicabilidade, como também
desmitificar a visão arraigada que lhe foi passada sobre o ensino da Matemática, porque é possível
ensinar brincando, com prazer, disciplina, interesse, disponibilidade e criatividade.
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UMA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DA LEI
10.639 EM LÍNGUA PORTUGUESA

Raquel Laurino Almeida 1

E

ste trabalho consiste em um relato de
experiência

acerca

do

Projeto

“África:

respeito a diversidade quando conheço minhas

origens”, realizado junto a estudantes de um oitavo ano da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil. O
ponto de partida para o projeto foi a definição, no início do
ano letivo, do gênero textual e do tema a ser estudado no
segundo trimestre, os quais correspondem, respectivamente,
à sequência textual narrativa e à cultura e história afrobrasileiras. Todo o processo, desde o estudo dos elementos
da narrativa até a apresentação dos trabalhos, levou cerca de
vinte e cinco horas-aula.
Saliento que a escolha por trabalhar com elementos da cultura e da
história oriundos do continente africano foi feita a fim de cumprir a Lei
10.639/2003, a qual torna obrigatória a inclusão, no currículo oficial da
rede de ensino, do estudo da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena”2. Conteúdos relativos a este assunto vêm sendo negligenciados há
anos nas escolas de modo geral, por um currículo que privilegia a cultura
e o saber europeu. A referida lei aponta para a necessidade de valorizar e
resgatar o que fora suprimido, elegendo a disciplina de Literatura como uma
das principais neste fazer.
1. Professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil. Mestre em História
da Literatura pela FURG.
2. O Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010) também estabelece que “os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País” (p. 1).

A partir das primeiras definições, o projeto iniciou com o estudo da letra da música
“Crisântemo”, de autoria conjunta do rapper Emicida e da mãe dele, Dona Jacira. A escolha desta se
justifica em função do fato de que o estudo do gênero e do tema pretendidos poderia ser explorado
satisfatoriamente no referido texto. Além disso, a música foi escolhida tendo em vista que o rap3 é
um gênero musical que se aproxima do contexto de muitos adolescentes, bem como da variedade
linguística que utilizam.
Verifico, nesta experiência, que partir de uma variedade familiar é uma estratégia eficiente
para introduzir, gradativamente, a norma padrão, sem desvalorizar a forma como os alunos se
comunicam entre si, percurso este que busquei trilhar. Nesta medida, esta proposta de trabalho
atendeu aos seguintes objetivos da área de Língua Portuguesa, expressos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (1997, p.33):

conhecer e valorizar as diferentes variedades do Português, procurando combater o
preconceito lingüístico; reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como
instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e
mesmo nas interações com pessoas de outros grupos sociais que se expressem por meio de
outras variedades.

A referida canção conta e canta como foi sentida a morte do pai e marido a partir de dois
pontos de vista: do filho e da esposa. Em função disso, é escrita em duas partes: a primeira, pelo
rapper e a segunda, pela mãe do cantor. Para análise, foi enfatizada a segunda, a qual consiste
na narrativa de autoria de Dona Jacira, uma vez que esta seção vinha ao encontro dos objetivos
principais da atividade: a interpretação do texto, o estudo de aspectos da cultura e história
afro-brasileira, do vocabulário e dos elementos do texto narrativo, bem como a abordagem das
características de um texto de memória.
Desta atividade, resultou uma proposta de produção de um texto memorialístico, no qual
foi indicado aos estudantes que contassem um fato vivido junto a alguém que perderam. Além
destes, outros aspectos do texto foram tema de debate oral, como, por exemplo, as condições social,
histórica e econômica das personagens, com ênfase no processo de formação das favelas no Brasil.

Na sequência, outro texto narrativo foi estudado: os três capítulos finais do romance “As
aventuras de Ngunga” (1988), de autoria do escritor angolano Pepetela. A referida obra se encontra
no Projeto Teláris, livro didático do oitavo ano (2012), sendo que os primeiros capítulos estão
resumidos e, os finais, na íntegra. Foi solicitado que os estudantes fizessem uma leitura individual
prévia, para posteriormente lermos coletivamente em aula.
Confesso que eu estava bastante receosa com a proposta de ler um texto em voz alta em grupo,
pois alguns afirmaram não gostar de ler, outros disseram nunca terem lido nenhum capítulo de
livro, além do fato de que poderiam facilmente se desconcentrar. Entretanto, surpreendentemente,
a atividade foi bastante proveitosa, pois a leitura fluiu satisfatoriamente no coletivo, além do que o
debate gerado posteriormente possibilitou um aprofundamento no enredo dos últimos capítulos.
3. Trata-se de um tipo de música que canta o cotidiano das periferias nas cidades, por meio de códigos de conduta, gírias próprias e
da abordagem de temas como as injustiças e desigualdades sociais, o preconceito e o empoderamento racial, o desemprego e a falta
de oportunidades para os moradores dessas localidades, etc. (WOOZ, 2014).
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Este aborda uma história de amor entre dois jovens, ocorrida em uma tribo na Angola.
O tema do amor impossível, bem como a questão do casamento arranjado e do alambamento4
foram tratados em uma perspectiva feminista pelos próprios estudantes, uma vez que a questão
de gênero5 já tinha sido um viés debatido no primeiro trimestre 6 .

Após a leitura na escola, propus que realizassem os exercícios do livro didático, os quais
abordavam os elementos da narrativa e a interpretação do texto. Além destes, também foi
trabalhado nesta seção do livro o conteúdo dos tipos de discurso citado.

Deste debate emergiu, entre outros, o interesse dos estudantes por sanarem algumas
dúvidas como, por exemplo: qual é o nome da moeda utilizada na Angola e como ocorre o casamento
arranjado. Em função desses questionamentos, sugeri que, no laboratório de informática, os alunos
os pesquisassem, junto a outros aspectos que indiquei. Dessa forma, a turma foi dividida em quatro
grupos formados por afinidade, com cerca de cinco componentes cada. Foi solicitado aos grupos 1
e 2 que pesquisassem, além das próprias dúvidas, os seguintes aspectos:

a.O Brasil recebeu, até o ano de 1888, muitos escravos oriundos de Angola. Pesquisa
palavras que foram incorporadas no nosso idioma e que usamos até hoje, cuja origem
seja de Angola.
b. O que nos diz as Leis 10.639 e 11.645?

c. Pesquisa duas músicas de artistas da MPB em que apareçam entidades de religiões de
matriz africana, como o Erê ou Seu Sultão da Mata, que aparecem na música do Emicida.

Nesta última questão, foi orientado que não buscassem pontos de Umbanda, pois
foi discutido que a sala de aula não é apropriada para o culto de qualquer religião, mas que
deveríamos enfocar, nas músicas pesquisadas, a influência das religiões na cultura brasileira.
Os grupos 3 e 4, por sua vez, pesquisaram as questões a seguir:

a. No texto Crisântemo, aparece o Erê, Seu Sultão da Mata, Cosme. Pesquisa, na internet,
o que são cada um deles.

b. O romance As aventuras de Ngunga menciona que os pais da protagonista morreram
vítimas da Revolução que buscava libertar Angola do colonialismo português. Em função
disto, busca dados a respeito da Revolução e do Movimento Popular para a Libertação da
Angola.
c. Qual língua se falava em Angola antes da colonização?

4. Espécie de dote pago pelo noivo à família da noiva em algumas tribos africanas. A este respeito, especificamente, foi abordada a
mercantilização da mulher, além da impossibilidade de escolha dela no que tange ao casamento.
5. Entendo o conceito de gênero de acordo com Joan Scott (1989), para quem “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma de significar as relações de poder” (p. 21).
6. O eixo temático que orientou os trabalhos do primeiro trimestre foi a tensão entre a opressão e a luta por autonomia da mulher
na sociedade patriarcal . Entre outras atividades, foi resgatada a história de quatro personagens da História brasileira: Dandara,
Olga Benário, Angelina Gonçalves e Maria da Penha.
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Indiquei também, aos dois pares de grupos, que ilustrassem seus slides com retratos do
fotógrafo franco-brasileiro Pierre Verger, cuja obra focou, tanto no Brasil quanto na África, temas
como os movimentos da diáspora africana e o candomblé.

Uma das problemáticas que frequentemente enfrento quando solicito um trabalho
de pesquisa, e creio que a maioria das professoras também, é o fato de que a maior parte dos
estudantes não consegue realizá-la sem recorrer à cópia. Porém, como no primeiro trimestre
já tinham aprendido a fazer esquemas e depois resumos, bastou que eu lembrasse de que não
deveriam copiar para que acionassem este conhecimento prévio. Outro conhecimento do primeiro
trimestre utilizado neste, foi a maneira de referenciar as fontes das informações pesquisadas.

Para a sistematização dos dados encontrados, sugeri que utilizassem os netbooks. Em
uma das máquinas deveria estar sendo elaborada uma apresentação de slides, sendo que cada
componente deveria estar conectado na internet e trocando informações que encontrasse, via
bate-papo ou por meio do grupo da turma do Facebook, com os demais colegas de trabalho.

A este respeito, destaco a efetivação da inclusão digital, uma vez que, mesmo sendo nativos
digitais7, a maioria apenas acessa ao Facebook e aos jogos disponíveis na rede. Observei que até

mesmo com relação a esta rede social, os estudantes a utilizam de forma limitada, pois muitos não
sabiam como inserir um link para compartilhar, mas apenas replicar algo que já estivesse rodando
na rede. No laboratório, os estudantes aprenderam, entre outros aspectos, a utilizar o programa de
apresentação de slides (inserir fotos, caixas de texto e efeitos) e baixar vídeos da internet.

Depois de finalizada a elaboração da apresentação de slides, foram reservadas duas horasaulas para a apresentação dos grupos, momento para o qual foram convidadas as Assessorias
de Língua Portuguesa, Pedagógica e Étnico-Racial da Secretaria de Educação do Município. As
duas primeiras se fizeram presentes, por meio de duas representantes, mas a última não pode
comparecer devido a compromissos concomitantes. Ainda assim, destaco a importância desta
Assessoria que, nos cursos de formação, ofereceu importantes subsídios para a realização de
trabalhos desta natureza.
Creio que trabalhos com este enfoque desempenham um papel fundamental no combate ao
preconceito racial. Além disso, é possível verificar um efetivo empoderamento8 dos alunos, por poderem

se identificar, no cotidiano escolar, com a história e a cultura afro-brasileiras, que correspondem à parte
importante da formação do nosso povo. Tal empoderamento se efetiva também porque este projeto
representou uma possibilidade de expansão do conhecimento acerca da tecnologia digital, na medida
em que os alunos aprenderam a utilizar ferramentas até então desconhecidas.

7. Conceito que designa os jovens que nasceram na era digital, que “falam” a linguagem digital do computador, do vídeo game e da
Internet (PRENSKY, 2001).
8. Empoderamento é um “processo pelo qual as pessoas, as organizações, as comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida, tomam consciência da sua habilidade e competência para produzir, criar e gerir seus destinos” (DIREITOS,
2014).
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MOSAICOS: ARTE, REFLEXÕES E
MATEMÁTICA

Leila de Souza Mello 1

Para começar...

H

á bastante tempo, a geometria é trabalhada
da mesma forma pelos professores, que a
utilizam basicamente para demonstrações

de fórmulas e estudo da lógica. Aqui trataremos de um dos
seus usos modernos, uma abordagem da Geometria Finita,
que estuda os mosaicos e mais especificamente de mosaicos
formados por polígonos regulares, analisando os vários
arranjos que podem ser feitos.
A Geometria na natureza
A regularidade de algumas formas observadas em elementos da
natureza, como por exemplo, o casco da tartaruga, o favo de mel, a casca do
abacaxi, entre outros, inspirou o homem a criar e recriar mosaicos, que são
composições geométricas usadas em azulejos, calçamentos e pisos em geral,
tecidos e outros objetos

1. Professora de Matemática. Assessora Pedagógica - SMEd. Especialista em Educação

Matemática para professores de Ensino Fundamental e Médio.

Combinando Polígonos Regulares
Podemos formar várias figuras através da composição geométrica, ou seja, combinando
diferentes formas geométricas e encaixando-as, sem sobrepô-las e sem deixar espaços vazios
entre elas.

Para começarmos o trabalho com os estudantes, poderemos propor uma atividade:
entregar-lhes alguns triângulos, hexágonos e quadrados, todos com a mesma medida de lado,
e pedirmos que eles observem essas figuras e tentem combiná-las formando outros polígonos,
como triângulos, quadrados, retângulos, paralelogramos, losangos, entre outros. Após eles terem
feito várias combinações, podemos explorar a ideia que eles têm dos polígonos e fazer algumas
observações importantes, como por exemplo: que quadrados são losangos e retângulos são
paralelogramos. Também, podemos explorar o conceito de polígonos regulares, classificando os
polígonos que foram construídos.
Formando mosaicos

Muitos mosaicos podem ser formados através da combinação de polígonos e, para podermos
explorar mais a matemática que os envolve, vamos restringir o nosso estudo aos mosaicos formados
por polígonos regulares.

Nas atividades propostas anteriormente, fizemos algumas composições geométricas. A
repetição dessas composições (padrões) formam os mosaicos.

Uma maneira fácil de obter mosaicos geométricos é desenhá-los sobre uma malha formada
por triângulos ou quadrados, como os exemplos abaixo.

Através destas malhas podemos trabalhar algumas atividades envolvendo áreas, mesmo
sem nos preocuparmos com fórmulas. Basta que convencionemos uma unidade de área, por
exemplo, um quadradinho ou um triângulo, e a partir daí podemos elaborar exercícios sobre áreas
e até descobrir algumas fórmulas.

Podemos pedir que os estudantes, usando uma malha quadrangular, façam um desenho
qualquer (formas concretas ou abstratas) e depois pedir que descubram a quantidade de espaço
que usaram nesta malha, ou seja, a quantidade de quadradinhos ou triângulos que foram utilizados,
que é a área deste desenho.

Todo este trabalho irá propor atividades práticas, aliadas à teoria, embasada em Paulo Freire:
“A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria
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pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo”. e “...ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção ou a sua construção.” (Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia).
TRABALHANDO COM POLÍGONOS REGULARES
Atividade 1:
Será possível formar mosaicos através da combinação de quaisquer polígonos regulares?

Tenta formar um mosaico utilizando: octógonos, hexágonos e quadrados (todos com lados
de mesma medida).
É possível? Por quê?

Qual conclusão que podemos chegar através dessa atividade?

Resposta: concluímos que para formarmos mosaicos é preciso que a soma dos ângulos
internos dos polígonos regulares ao redor de um ponto seja 360°.
Atividade 2:

Para esta atividade, serão dados triângulos, quadrados, hexágonos e octógonos (todos com
a mesma medida de lado) e será pedido para que encontrem todas as possíveis combinações de
três polígonos regulares que podem ser arranjados em torno de um vértice comum de modo que
não haja nem espaços vazios entre eles, nem superposição. Utiliza uma notação, como por exemplo:
(4,6,8) para registrar cada possibilidade encontrada. A notação (4,6,8) significa: quadrado,
hexágono, octógono (o número indica a quantidade de lados do polígono regular ao qual estamos
nos referindo).
Esta atividade deve ser repetida para as combinações de quatro, cinco e seis polígonos
regulares ao redor de um ponto.
UMA OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Aqui poderíamos introduzir um estudo de análise combinatória.

Poderíamos começar perguntando se existem mosaicos diferentes formados por 2 triângulos
e 2 hexágonos, ao redor de um ponto, por exemplo. Quais são esses mosaicos? Analisando os tipos
de agrupamentos que podemos fazer com estes polígonos chegamos às seguintes possibilidades:

1ª- (3,3,6,6)
2ª- (3,6,6,3)
3ª- (3,6,3,6)
4ª- (6,3,6,3)
5ª- (6,3,3,6)
6ª- (6,6,3,3)
Como a 1ª, 2ª, 5ª e 6ª possibilidades geram um mesmo mosaico e a 3ª e 4ª geram outro
mosaico, chegamos à conclusão que só há dois tipos de mosaicos diferentes formados pelos 4
polígonos citados anteriormente, ao redor de um ponto. Esses mosaicos são: (3,3,6,6) e (3,6,3,6),
como mostra a ilustração a seguir:
Mosaicos: Arte, Reflexões e Matemática
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Esses agrupamentos são simples ou com repetição?

Resposta: são com repetição, pois temos elementos repetidos (2 triângulos e 2 hexágonos).

Observando esses mosaicos, responde: a ordem dos polígonos regulares ao redor de um
ponto é importante?
Resposta: é, pois dependendo da ordem, teremos mosaicos diferentes.

Observa também que o primeiro mosaico, possui um eixo de simetria e o segundo, possui
dois eixos de simetria.
Como a ordem nesse agrupamento com repetição é importante, responde: temos um
arranjo ou uma permutação?
Resposta: permutação, pois estamos fazendo uso de todos os 4 elementos dados.

Podemos fazer mais exercícios para que os estudantes tentem descobrir algumas fórmulas.
Para o exemplo descrito acima, usaremos a fórmula da permutação com repetição, obtendo:

Esse é o número de permutações com repetições, os quais já foram descritos acima.
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MOSAICOS SEMI-REGULARES DO PLANO
Observa os mosaicos:

O arranjo dos polígonos regulares em cada vértice do primeiro mosaico é sempre o mesmo,
enquanto que no segundo há duas diferentes espécies de arranjos.

Um mosaico do plano formado por uma sequência de polígonos regulares de modo que o
arranjo dos polígonos em cada vértice é sempre o mesmo, é chamado de mosaico semi-regular do
plano, ou ainda, uma pavimentação semi-regular do plano.
VENDO POR OUTRO ÂNGULO

Podemos começar esta reflexão levantando o questionamento se é possível arranjarmos
apenas 2 polígonos regulares em torno de um vértice comum ou se isso é possível fazer com mais
de 6 polígonos regulares, de modo que não haja espaços vazios entre eles, nem superposição. Para
auxiliar, podemos fornecer vários polígonos para que os estudantes possam ir fazendo seus testes,
a partir das hipóteses que levantam, e verificar se estavam corretas ou não.

Sabemos que, sendo k o número de polígonos regulares ao redor de um ponto, temos
evidentemente,
, pois como a menor medida do ângulo de um polígono regular é 60°, segue
que o maior valor de k é dado por
e, portanto,
.

Os triângulos equiláteros, quadrados e hexágonos regulares são os únicos polígonos
regulares que geram um mosaico regular do plano, como verificaremos a seguir.
Atividade 3:

Considerando agora, todos os polígonos regulares, e não apenas os da atividade 2, quantas
combinações teríamos?

Para respondermos a esta pergunta, lembramos inicialmente que cada ângulo de um

n-ágono regular mede

e α , a medida do ângulo do polígono.

. E assim, montamos a tabela, sendo “n” o número de lados
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n 3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
20
24
α 60° 90° 108° 120° 130° 135° 140° 144° 150° 156° 160° 162° 165°
Buscando as soluções (inteiras e positivas), para as quais é possível arranjarmos 4 polígonos
regulares em torno de um vértice comum de modo que não haja espaços vazios entre eles e nem
superposição, encontramos:
Polígonos
P1

P2

P3

P4

3
3
3
4
3
3
3

3
3
4
4
6
4
4

4
6
4
4
3
6
3

12
6
6
4
6
4
12

Soma dos ângulos
2.60°+90°+150°=360°
2.60°+2.120°=360°
60°+2.90°+120°=360°
4.90°=360°
2.60°+2.120°=360°
60°+2.90°+120°=360°
2.60°+90°+150°=360°

Observação: Aqui estamos considerando somente arranjos distintos, por exemplo, os de
(3,3,6,6) e (3,6,3,6), porque ao observarmos atentamente veremos que o arranjo em cada vértice
não é o mesmo, ou por outra, eles possuem números diferentes de eixos de simetria, como já foi
citado e ilustrado na pág. 226.
Usando o mesmo raciocínio, podemos montar tabelas semelhantes que contenham a
solução para arranjarmos 3, 5 e 6 polígonos regulares em torno de um vértice comum.
GENERALIZANDO
Vamos supor que três polígonos regulares estão arranjados em torno de um vértice comum
de modo que não haja espaços vazios entre eles e nem superposição, o primeiro com n1 lados, o
segundo com n2 e o terceiro com n3 lados.
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Para acharmos as soluções (inteiras e positivas) da equação acima vamos supor, sem perda

de generalidade, que n1 ≤ n2 ≤ n3 . Logo
e,

ou seja, n1 ≤ 6 .

portanto

Façamos n1 = 3 , isto é, um dos polígonos regulares é um triângulo equilátero.

Então

ou ainda, ,

o que nos dá n2 ≥ 7 .

Por outro lado, n2 ≤ n3 implica de

possíveis de n2 e lembrando que

modo que n2 ≤ 12 . Substituindo os valores

n3 é inteiro, obtemos as seguintes ternas

como soluções: (3,7,36), (3,8,24), (3,9,18), (3,10,15) e (3,12,12).

Procedendo analogamente para n1= 4 , obtemos 5 ≤ n2 ≤8

E as seguintes ternas: (4,5,20), (4,6,12) e (4,8,8).

Para n1=5 temos 5 ≤ n2 ≤ 6 e uma única solução (5,5,10). Finalmente para n1=6 , a única
solução é a terna (6,6,6).

O mesmo raciocínio pode ser utilizado para chegarmos às possíveis combinações de 4,5 e 6
polígonos regulares arranjados em torno de um vértice comum.
Com os estudantes não é necessário trabalhar desta forma, pois é necessário abstração
e conhecimentos de álgebra. Podemos entregar os polígonos regulares e pedir para que
experimentem, testem, descubram e registrem todas as possibilidades encontradas.
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Atividade 4:
Construindo todas as tabelas da atividade 3, veremos que existem vinte e uma combinações
de polígonos regulares que podem ser arranjados ao redor de um vértice comum, de modo que não
haja espaços vazios entre eles e nem superposição. Analisa e determina quais destas combinações
que são mosaicos semirregulares do plano.

Vamos analisar seis combinações de três polígonos regulares que podem ser arranjados ao
redor de um vértice comum de modo que não haja buracos nem superposição: (3,7,36), (3,8,24),
(3,9,18), (3,10,15), (4,5,20) e (5,5,10).

As quatro primeiras envolvem um triângulo equilátero e dois outros polígonos regulares. A
figura abaixo indica que este tipo de arranjo não pode ser estendido de modo a formar um mosaico
semirregular do plano a menos que os outros polígonos regulares sejam o mesmo, isto é, α=β .

Logo, nenhum dos arranjos (3,7,36), (3,8,24), (3,9,18) e (3,10,15) produzem mosaicos
semirregulares do plano.
Analogamente, um arranjo que envolve um pentágono regular e dois outros polígonos
regulares não pode ser estendido de modo a formar um mosaico semirregular do plano a menos
que os outros polígonos regulares sejam o mesmo.
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Concluímos que (4,5,20) e (5,5,10) não produzem mosaicos semirregulares do plano.

Além destas, encontramos quatro combinações que não podem ser estendidas de modo a
formar um mosaico semirregular do plano: (3,3,4,12), (3,4,3,12), (3,3,6,6) e (3,4,4,6).

Portanto, é possível encontrarmos onze mosaicos semirregulares do plano, pois das vinte e
uma combinações encontradas anteriormente, devemos retirar estas dez, citadas acima.
Então...

Os mosaicos são uma alternativa muito rica para o estudo da geometria e eles podem ser
utilizados desde os anos iniciais.

Podemos estimular a composição de um mosaico, como se fosse a montagem de um quebracabeças, incentivando a observação das diferentes figuras geométricas que o compõem, identificando
suas propriedades e conceitos matemáticos, como a noção de polígonos regulares, simetria e eixos de
simetria. Também podemos trabalhar as noções de ângulos, complemento, suplemento e replemento
de um ângulo e ângulos internos de polígonos. Podemos introduzir um estudo sobre área e sobre
análise combinatória. Além disso, estaríamos desenvolvendo a percepção espacial e a discriminação
visual. Estas ideias podem servir de início para um estudo de matemática.

Este trabalho não tem a pretensão de esgotar possibilidades, mas indicar um caminho
alternativo... Criando ou recriando diferentes composições geométricas podemos estar ao mesmo
tempo estimulando a criatividade dos estudantes, proporcionando momentos prazerosos e (re)
descobrindo e desenvolvendo conceitos matemáticos.
Referência Bibliográfica
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37

ASPECTOS PEDAGÓGICOS DO

PUNHOBOL NA ESCOLA
Leontine Lima dos Santos 1

Como surgiu a ideia de trabalhar com Punhobol
na escola

O

Punhobol chegou ao Brasil no século XIX
trazido por imigrantes alemães. Atualmente,
é muito difundido na região Sul, tendo os

primeiros registros em 1911, na Sogipa, em Porto Alegre,
sua prática foi realizada em clubes fechados, tendo acesso
apenas as pessoas da elite. O Punhobol é um esporte de muito
fácil aplicabilidade e contempla, em sua estrutura, vários
princípios do esporte educacional. O Punhobol, oficialmente,
é jogado por duas equipes de cinco jogadores, num campo
com dimensões seis vezes maior que uma quadra de vôlei
(20x50 metros), separado por uma rede. São permitidos até
três contatos para cada equipe e a bola pode picar no chão
uma vez entre cada jogador. O objetivo do jogo é colocar a
bola na quadra do adversário por cima da rede, de forma que
este não consiga devolvê-la. Utiliza para o jogo um dos braços
por vez e com a mão fechada, surge então, o nome Punhobol.
O Punhobol já é um esporte inclusivo, uma vez que sua regra prevê
que, dos cinco atletas em campo, três diferentes devem participar da jogada.
A equipe que leva o ponto que realiza o saque. A redução do campo de jogo,
1. Professora de Educação Física da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Carlos
Lopes. Assessora Pedagógica - SMEd. Mestre em Educação Física.

no processo de ensino e aprendizagem, se faz necessário devido ao campo oficial medir 20mx50m,
assim, sendo sugerido a realização de jogos em campos com dimensão reduzida. As regras podem,
constantemente, ser acordadas e sugeridas pelos alunos, bem como a resolução dos conflitos.

A metodologia do Esporte Educacional se faz presente em minhas ações docentes desde
o início de minhas práticas, quando assumi como professora de Educação Física no Município
do Rio Grande, no ano de 2010. A possibilidade de trabalho com a modalidade Punhobol se deu
com minha participação no WorkShop de Punhobol, realizado em 2013, no IFSul, na cidade de
Camaquã, onde fui apresentada a modalidade, surgiu a paixão por vivenciar as mil possibilidades
de ensino e trocas que este esporte proporcionaria aos meus alunos.
Ainda no ano de 2013, estimulei a participação dos estudantes da EMEF Antônio Carlos
Lopes no I Festival de Punhobol da EMEF França Pinto. Infelizmente, aconteceu a adesão de apenas
quatro alunos, sendo um deles formando. Inicialmente estes alunos se mostraram receosos frente
a prática do Punhobol, porém extremamente disponíveis ao novo aprendizado. Como estávamos
nos aproximando do final do ano letivo, acabei organizando alguns momentos de prática da
Modalidade, porém, somente para conhecimento e vivência dos alunos com a mesma.

Com o inicio do ano letivo 2014, trouxe a proposta para os alunos de trabalharmos no
primeiro semestre com o Punhobol. Assim, durante roda de conversa, realizamos uma avaliação
inicial, questionando os alunos sobre seus conhecimentos acerca da referida Modalidade. Como
resultado da avaliação inicial, percebi que somente os três alunos que participaram do Festival
trouxeram informações consistentes referentes as suas vivências sobre a Modalidade, já os que
haviam vivenciado, de forma informal, ao final do ano letivo 2013, relataram que era um jogo em
que se utilizava o punho, fazendo a relação com o nome Punhobol.
Decidimos trabalhar com o Punhobol por se tratar de um esporte pouco praticado nas escolas
e com um ótimo potencial educacional, pois através dele consegui desenvolver as expectativas
de aprendizagem nas três dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal. Busquei a todo o
momento envolver os alunos no processo de construção e reconstrução dos aprendizados.
Contextualizando o trabalho

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Carlos Lopes está situada na Lomba
da Quinta, estando a aproximadamente 30 km do centro da cidade do Rio Grande - RS, sendo
considerada uma Escola do Campo, de pequeno porte, atualmente atende aproximadamente 160
alunos, desde a Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental. As instalações da Escola
são boas, tendo a inauguração do prédio 9º com cinco salas de aulas no ano de 2012. O espaço
para realização das aulas de Educação Física não são adequados, pois utilizo o pátio e, em algumas
situações, o campo de futebol, localizado ao lado da Escola, por vezes tendo que dividir o espaço
com os cavalos da vizinhança.
A Escola apresenta um alto índice de reprovação, chegando a 21% dos alunos, quando
comparada a média estadual, que é de 11% e a municipal que é de 15% . A participação dos pais é
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mais efetiva dos alunos que estão no início do processo de escolarização, ficando cada vez menor
com o passar dos anos, muitas vezes, restrita a visita na escola em situações de entrega de notas e/
ou conversa em situações específicas.
Nesta experiência, em especial, o Punhobol foi conteúdo do primeiro trimestre aos alunos
de 6º a 9º anos desta Escola.

Os alunos apresentam características marcantes de prática do futebol, tendo como facilitador
a presença de um campo na comunidade, o qual é situado ao lado da escola, este esporte é praticado,
em sua maioria, por meninos. A partir deste contexto, torna-se o Punhobol uma possibilidade de
prática a todos os alunos, este, por se tratar de um esporte inclusivo, em que meninos e meninas
jogam juntos, tranquilamente, torna-se um relevante conteúdo a ser desenvolvido na escola, devido
ao seu potencial pedagógico.
Partindo dos seguintes objetivos

Ao planejar o trabalho a partir do tema Punhobol, o estruturei nas seguintes expectativas

de aprendizagem:

Conceituais:
– Conhecer as regras básicas do Punhobol;

– Diferenciar os fundamentos básicos do Punhobol (saque e defesa);
Procedimentais:

– Executar os fundamentos básicos do Punhobol (saque e defesa);
– Aplicar, durante o jogo, as regras básicas do Punhobol;
Atitudinais:

– Respeitar as habilidades dos colegas os auxiliando nos aprendizados sobre Punhobol;

– Proporcionar os aprendizados construídos na escola a outros alunos da comunidade ou
de outras escolas.

Os objetivos, acima citados, foram pensados a partir dos conteúdos propostos nos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o terceiro e quarto ciclos da Educação Física. Pensando em
atitudes baseado na predisposição em cooperar com os colegas ou grupo de colegas nas situações
aprendizagem (PCN, pág. 92). Já o ensino dos conceitos e procedimentos, a base foi a compreensão,
discussão e construção de regras aplicadas aos jogos e esportes, dentre eles: compreensão das
transformações nas regras e sua relação com o desenvolvimento do nível técnico; e vivência de
situações de aprendizagem para utilização e adaptação das regras ao nível da capacidade do grupo,
do espaço e dos materiais disponíveis (PCN, pág. 96).

Todo o trabalho com Punhobol foi baseado na metodologia de ensino e aprendizagem do
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esporte educacional desenvolvida e aplicada pelo Instituto Esporte e Educação (IEE), em que
suas ações estão fundamentadas na utilização do esporte como fator de educação. Para isso o
IEE desenvolveu um programa de educação esportiva em que as crianças e adolescentes têm a
possibilidade de ampliar suas habilidades e capacidades psicomotoras, relacionais, morais e
comunitárias, tendo como referência os valores e os princípios do esporte educacional.
O IEE sugere alguns princípios pedagógicos para o ensino e prática do esporte numa
dimensão educacional, os quais estarão presentes tanto no planejamento quanto nas aulas
propriamente ditas:

1. Inclusão de todos: princípio relacionado a criar condições e oportunidades para a participação
de todas as crianças e jovens no aprendizado do esporte, desenvolvendo habilidades e competências
que possibilitem compreender, transformar, reconstruir e usufruir as diferentes práticas esportivas.
2. Construção coletiva: princípio relacionado a participação ativa de todos os envolvidos na
estruturação do processo de ensino e aprendizagem do esporte, tornando alunos, professores e
comunidade corresponsáveis e cogestores do planejamento, execução, avaliação e continuidade
dos programas e projetos.

3. Respeito à diversidade: princípio relacionado a perceber, reconhecer e valorizar as diferenças
entre as pessoas no que se refere à raça, cor, religião, gênero, biótipo e níveis de habilidades,
entendendo a diversidade como uma oportunidade de aprender com as diferenças, diversificando
as metodologias de ensino, favorecendo a convivência e a aprendizagem compartilhada.
4. Educação integral: princípio relacionado à compreensão do esporte como possibilidade de
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, psicomotor e sócio-afetivo, desenvolvendo ações
pedagógicas que abordem conteúdos nas dimensões conceitual, atitudinal e procedimental.

5. Busca da autonomia: princípio relacionado ao entendimento e na transformação do esporte
como meio para uma educação emancipatória que se baseia no conhecimento, no esclarecimento
e na autorreflexão crítica, promovendo a autonomia, ou seja, a capacidade de os atores sociais
analisarem, avaliarem, decidirem, promoverem e organizarem a sua participação e de outros nas
diversas práticas esportivas.
O ensino do esporte, nesta perspectiva, objetiva:

1. Ensinar esporte para todos: não é aceito exclusão, a premissa é de inclusão, proporcionando a
participação de todos, pois todos podem aprender a praticar esporte dentro de suas potencialidades
e limitações.
2. Ensinar bem esporte para todos: ensino do esporte de maneira que todos aprendam a jogar com
competência técnica e tática, pois todos têm o direito de aprender bem para praticar com qualidade.

3. Ensinar mais do que esporte para todos: ir além da prática, fazer com que o aluno reflita sobre
temas relacionados a outras áreas tais como: saúde, cultura, cidadania, protagonismo e comunidade.
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Em suma, o ensino do Punhobol foi desenvolvido a partir da adaptação de regras, espaços,
materiais e gestos motores de acordo com as condições individuais do aluno, não sendo seletivo
e hipercompetitivo, não tendo fim nele mesmo, desenvolvendo habilidades e competências para
além do aprendizado das técnicas e gestos motores, visando o desenvolvimento integral do mesmo,
mobilizando aprendizagens de conteúdos relacionados à saúde, cidadania, cultura, comunidade
e protagonismo juvenil, contribuindo para a inserção social de crianças e adolescentes, como
indivíduos que compartilham decisões que afetam a sua vida e da comunidade onde está inserido.
Organização do trabalho

O trabalho com Punhobol foi planejado a partir da unidade didática. Inicialmente, os alunos
jogaram com as regras acordadas entre eles de acordo com as que acreditavam ser da modalidade,
ficando muito próximas as do Voleibol. Para realização das atividades práticas, inicialmente foi
utilizado um elástico com 5 centímetros de largura, preso entre os pilares e uma árvore situados no
pátio da escola, além de bolas de Voleibol e bolas de Futebol de E.V.A, as quais se aproximavam da bola
oficial de Punhobol, tanto no diâmetro quanto no peso. A marcação das quadras e miniquadras eram
feitas com cones. Com o passar das aulas e construção da rede, passou-se a utilizar a mesma no lugar
do elástico. Após a realização da Festa Junina da Escola, onde foi levantada uma verba, conseguimos
adquirir duas bolas oficiais de Punhobol e durante a participação no I Circuito Gaúcho de Punhobol
Escolar recebemos mais uma bola oficial, o que aproximou, ainda mais, os alunos da Modalidade.
O trabalho foi desenvolvido no primeiro trimestre de 2014, no período de março a maio,
porém algumas atividades acabaram sendo desenvolvidas após este período, tais como a oficina
de Punhobol desenvolvida com os alunos da EMEF Sant’Ana, que aconteceu em junho, além da
participação no I Circuito Gaúcho de Punhobol Escolar, o qual teve sua primeira etapa na cidade de
Novo Hamburgo - RS no mês de agosto e a participação no II Festival de Punhobol da EMEF França
Pinto, evento este concomitante a etapa Rio Grande da Copa Livre de Punhobol Amador, realizados
em setembro. Estes dois últimos possibilitaram a aproximação de atletas amadores com nossos
alunos, os quais puderam se espelhar neles para realização de ações futuras. No mês de setembro,
os alunos mostraram, durante o desfile da pátria, a modalidade desenvolvida na escola, podendo
compartilhar com a comunidade seus aprendizados.

Alunos da EMEF Antônio Carlos Lopes no Desfile da Pátria.
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Como a proposta e os objetivos foram apresentados
A ideia em trabalhar com Punhobol foi apresentada aos alunos nos primeiros dias de aula,
através de Roda de Conversa. Como três alunos da escola já haviam vivenciado a modalidade,
acabaram contagiando os demais, relatando a experiência que tiveram durante a participação
no I Festival de Punhobol da EMEF França Pinto, no final do ano de 2013. Os objetivos iniciais
eram aprender as principais regras da Modalidade, assim como a dinâmica do jogo e como
encerramento do trimestre, teríamos o Torneio da Modalidade organizado pela turma de 9º ano,
o que se demonstrou ser um fator motivante para os novos aprendizados, verificado no relato do
aluno Lucas Lopes “no inicio eu não sabia as regras e nem como jogava daí começamos a aprender
as regras e o jogo... depois participamos de um Torneio na nossa escola que foi muito bom”.
De pronto, os alunos acharam o nome da Modalidade um tanto quanto engraçada, mas com
o entendimento da origem do nome, os deboches foram diminuindo e o interesse pela prática
aumentando. O que me surpreendeu, foi a grande participação das meninas, pois prezo, em minhas
aulas, a constituição dos grupos de forma mista, assim como a composição das equipes para os

Torneios, pois desta forma os alunos tenham uma competição justa e não acabe menosprezando
aqueles alunos ou alunas que possuem menos habilidade. A todo momento, os alunos são
estimulados a se ajudar e a colaborar uns com o aprendizado dos outros. Fato este verificado no
relato do aluno Vinícius, do 8º ano: “Eu acho legal, é um esporte onde todos têm que se movimentar e
ninguém fica parado... é bom que as gurias não ficam paradas... gostei, porque é onde a participação
e o respeito as regras são igual a todos...”.
Como foi o processo do trabalho
O pontapé inicial foi dado a partir da verificação dos conhecimentos dos alunos sobre a
Modalidade. Durante Roda de Conversa, verifiquei o que os alunos sabiam sobre Punhobol, o que
foi transcrito para o que denominei “Cartazão do Punhobol“, este apresentava descrições: O que
sabíamos e o que aprendemos sobre Punhobol. O cartaz era preenchido constantemente, a partir
dos conhecimentos conceituais que eram construídos durante as aulas.

Cartaz com os conhecimentos construídos
pelos alunos durante as aulas.
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Com relação a dinâmica do jogo, verifiquei o que os alunos sabiam a partir de um jogo em
que as regras foram estabelecidas por eles próprios, e a partir do que eles acreditavam ser as
possíveis para jogar o Punhobol, tais regras ficaram muito parecidas com as do Voleibol, só que as
batidas e rebatidas eram dadas somente com o punho, como o nome do esporte sugere.

Após os diagnósticos realizados, passamos ao aprendizado do esporte, em que
predominaram os minijogos e atividades possibilitando que todos os alunos tivessem sucesso
durante o processo de ensino e aprendizagem. As regras eram adaptadas constantemente, assim
como a mudança entre as equipes, para que fosse estimulado o aprendizado aos pares, onde os
alunos mais habilidosos contribuíam com o aprendizado dos colegas. A cada aula uma regra
diferenciada era trabalhada com maior ênfase, assim como os fundamentos, saque e defesa, os
quais foram explorados com maior detalhamento nesta etapa da aprendizagem.
Como o clima da nossa região é bem instável e chove muito, indiferente da estação do
ano, uma alternativa para desenvolver os aprendizados conceituais foi a realização de um “Passa
ou Repassa”, em que os alunos, a partir dos conhecimentos escritos no Cartazão, tinham como

tarefa, além de responder os questionamentos, também elaborar questões referentes às regras e
fundamentos do Punhobol já trabalhados em aula.

Alunos jogando Passa ou Repassa

Outra estratégia utilizada foi a visualização e manuseio, no Laboratório de Informática da
Escola, do CD com vídeos referentes aos fundamentos do Punhobol, que possibilitou aos alunos
interagir e desvendar os novos aprendizados, de acordo com sua curiosidade.
Foram aulas intensas, onde a cada encontro o gosto pelo aprendizado da Modalidade era
aflorado. Durante a atividade no Laboratório de Informática, após visualizarem uma rede oficial
de Punhobol, um dos alunos da turma de 7º ano lançou a proposta de construção de uma rede,
que após longa discussão e muitas sugestões foi construída a partir de sacos de cebola e cordão,
onde foi utilizado, como agulha, espinho do limoeiro do pátio da escola. Os alunos se envolveram
na atividade, através de grupos de trabalho e o melhor resultado foi ver o brilho nos olhos de cada
um deles ao término da façanha.
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Alunos do 7º ano construindo a rede com material reciclável.

Uma outra forma de desenvolver a observação de situações de jogo foi a realização do que
denominei “grupo de prática e grupo de observação”, em que os alunos observavam os colegas
durante o jogo, enquanto eu lhes fazia questionamentos referentes aos tipos de saques e defesas
trabalhados durante as aulas. Nesta atividade, em especial, achei que não obteria sucesso, porém
os alunos me surpreenderam e se demonstraram atentos e envolvidos tanto na observação, quanto
durante o jogo, buscando realizar defesas mais difíceis para ver se os colegas conseguiriam perceber.

Alunos realizando “grupo de prática e grupo de observação”

A turma de 9º ano ficou responsável pela organização do Evento Esportivo, tendo a
responsabilidade de pensar as ações antes, durante e após o evento. O mesmo aconteceu numa
manhã nublada e fria, mas o que não intimidou os alunos para a prática. Sou privilegiada em poder
vivenciar momentos como estes, pois mesmo o Torneio sendo organizado pelo 9º ano, a maioria
dos alunos se sentem pertencentes às atividades propostas, pois todos colaboram, sugerem,
ajudam para que os objetivos sejam alcançados.

Contudo, o que certifica o gosto dos alunos pela Modalidade é o fato dos mesmos, quando
em tempo livre na Escola, solicitarem a bola para praticarem o Punhobol, tanto no recreio, quanto
no turno inverso a aula, onde a autonomia dos alunos aflora e os acordos realizados são cumpridos,
como por exemplo, todo o material (rede e bola) que os alunos pegam na escola para jogar no campo
ao lado da escola deve retornar para Escola, ao final da prática, assim como os treinamentos, que
acontecem gerenciados pelos próprios alunos, também no turno inverso.
Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental

240

Após o término do período proposto de trabalho com o Punhobol, tivemos o que
considerei inicialmente o ápice do trabalho, que foi o processo de ensino destes alunos que já
conhecem a modalidade, através de monitoramento de atividades de Punhobol realizada na
EMEF Sant’Ana, que teve como objetivo levar a prática deste esporte pouco difundido a outros
espaços escolares do município.

Alunos participantes da Oficina de Punhobol na EMEF Sant’Ana.

Porém, além disso, recebemos o convite para participar do I Circuito Gaúcho de Punhobol
Escolar, que teve sua primeira etapa realizada na cidade de Novo Hamburgo no dia 15 de agosto, e
tendo a segunda etapa agendada para o dia 14 de novembro na cidade de Camaquã, no ano de 2014.

Resultados...

Alunas da equipe sub14 da EMEF Antônio Carlos Lopes
em Novo Hamburgo.

Com relação à expectativa de aprendizagem Conhecer as regras básicas do Punhobol ,durante
a avaliação inicial, pode-se perceber que apenas 26,5% dos alunos relataram possuir algum
conhecimento conceitual sobre a modalidade, por terem participado do I Festival de Punhobol da
EMEF França Pinto, no final de 2013, relatando os seguintes conhecimentos: ser jogado apenas
com o punho; a bola podendo picar no chão uma vez entre um jogador e outro; a bola não podendo
tocar na rede; e que o saque é dado de dentro da quadra.

Com o passar das aulas e, após a análise dos resultados finais, percebeu-se que, apenas 4,3% dos
Aspectos Pedagógicos do Punhobol na Escola

241

alunos não descreveram nenhum aprendizado, enquanto que os demais 95,7% dos alunos efetivaram
algum aprendizado conceitual sobre a modalidade. Considerando que cada aluno poderia descrever
mais de um aprendizado, verificou-se que 63% deles relataram que a bola no Punhobol pode picar
uma vez entre um jogador e outro e até três vezes numa jogada; 41,3% dos alunos relataram que o
saque no Punhobol é dado de dentro da quadra, num lugar denominado Linha de saque, localizada
três metros distante da rede; 34,8% dos alunos relataram que no Punhobol a bola não pode tocar na
rede; 32,6% relataram que a bola pode ser rebatida com qualquer parte do braço e antebraço e com
a mão fechada, não podendo a bola bater em qualquer outra parte do corpo; 30,4% relataram que
numa jogada devem participar 3 alunos diferentes; 28,3% relataram que o Punhobol oficialmente
é jogado num campo de 20m x 50m, entre duas equipes com 5 jogadores cada uma; 4,3% fizeram
referencia sobre a altura da rede, que é de 1,90m para o feminino e de 2m para o masculino, mas que
na escola, em processo de aprendizagem a rede pode ser mais baixa, além de 2,2% relatarem sobre
o saque ser executado pela equipe que sofreu o ponto.

Com relação a expectativa Diferenciar os fundamentos básicos do Punhobol (saque e defesa);
apenas 1,8% dos alunos não conseguiu diferenciá-los quando solicitados, enquanto 39,4% deles
obtiveram êxito diferenciando com sucesso entre 6 e 8 observações e os demais 58,8% dos
alunos diferenciaram corretamente entre 9 e 10 das observações realizadas demonstrando assim
conhecimento entre os tipos de saque (parado e em suspensão) e os tipos de defesa (com braço
esquerdo e direito; com e sem o pique da bola).
Ao analisar a expectativa Executar os fundamentos básicos do Punhobol (saque e defesa),
percebe-se que 53,5% dos alunos passaram a executar com facilidade tais fundamentos, enquanto,
43,1% deles executaram com certa dificuldade os mesmos fundamentos, e os demais 3,4% não
conseguiram executar, uma vez que chegaram na escola ao final do trimestre não acompanhando
o processo de ensino e aprendizagem.

No que se refere à expectativa Aplicar, durante o jogo, as regras básicas do Punhobol,
percebe-se que 53,5% dos alunos conseguem colocar em prática com facilidade, durante o jogo,
as regras aprendidas em aula. Já 32,7% dos alunos ainda se atrapalham, precisando da ajuda dos
colegas para lembrar algumas das regras, enquanto os demais 13,8% dos alunos ainda apresentam
bastante dificuldade de entendimento e colocação em prática as regras durante o jogo.

Para finalizar, com relação à expectativa Respeitar as habilidades dos colegas os auxiliando
nos aprendizados sobre Punhobol, a mesma foi contemplada no que tange à inclusão de todos
durante a prática e a adaptação de melhores posições para os alunos que possuem maior
dificuldade (principalmente o Antonio Daniel que possui distrofia muscular no quadril e o Rodrigo
que possuem paralisia cerebral), pois como os alunos já estão juntos há bastante tempo, esta
questão acabou sendo pouco trabalhada, uma questão que não estava no planejamento, mas que
apareceu e foi logo superada, foi a fala de palavrões, que apareceram nas primeiras aulas, mas com
a discussão durante as rodas de conversas e acertos entre todos, aos poucos foram desaparecendo
durante as práticas.
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Com relação à expectativa, Proporcionar os aprendizados construídos na escola a outros
alunos da comunidade ou de outras escolas, a mesma foi contemplada no dia 16 de junho, quando
15 alunos monitoraram oficina realizada na EMEF Sant’Ana. Todos os alunos participantes da
atividade ficaram apreensivos, porém gostaram da experiência. A aluna Paula relatou não se
sentir a vontade, pois algumas das alunas da escola Sant’Ana não estava disposta a desenvolver
as atividades.

Outro fato relevante, com relação às atitudes, foi durante o Desfile Escolar realizado no dia 05
de setembro, na Vila da Quinta, além de participar do desfile, os alunos tiveram a oportunidade de
apresentar a modalidade Punhobol aos presentes, pois em dado momento os mesmos simulavam
uma quadra de jogo, onde a rede confeccionada por eles era estendida e a demonstração acontecia
em plena avenida.
A avaliação das expectativas conceituais foi realizada a partir do preenchimento do Cartazão,
o qual ficou fixado em cada uma das salas de aula. O cartaz foi confeccionado em papel pardo e
tinha as seguintes descrições: o que sabíamos e o que aprendemos sobre Punhobol. O mesmo, era

preenchido constantemente, e não precisava ser preenchido somente nas aulas de Educação Física.
Outra forma de avaliação da expectativa conceitual, foi a realização de uma atividade que
denominei “grupo de prática e grupo de observação” - em que o objetivo era enquanto um grupo
pratica o jogo de Punhobol o grupo que estava do lado de fora observava o jogo e anotava, de
acordo com o comando, o tipo de saque, ou de defesa que era realizado em determinada jogada.
As demais expectativas foram avaliadas a partir das observações e registros feitas por mim, tanto
durante as aulas quanto depois delas.

A continuidade na prática do Punhobol na escola tem se dado de forma automática, pois durante
o recreio, devido a autonomia que consegui desenvolver com os alunos, eles se auto-organizam em
montar a estrutura para que o jogo aconteça. Além das atividades realizadas no campo fora da escola
no turno inverso as aulas, que acontecem da mesma forma, os alunos vão até a escola, solicitam o
material (rede e bola), montam a estrutura, jogam, depois de organizá-lo o devolvem.
Pretendo seguir estimulando a realização de eventos de Punhobol na cidade do Rio Grande,
neste ano tenho a facilidade por ser, além de professora, Assessora Pedagógica da Educação Física
do município, mas, como vários colegas, também estão desenvolvendo a modalidade na cidade,
nossa batalha será para que, além dos Festivais de Punhobol que já vem acontecendo na cidade,
possamos incluir a modalidade nos Jogos Municipais da Cidade do Rio Grande.
Conclusões...

Ser professora das turmas desde 2010, foi um fator facilitador do processo de ensino e
aprendizagem, assim fazendo com que os alunos comprassem as ideias apresentadas de pronto.
Os alunos são extremamente participativos, e sugerem constantes construções e adaptações ao
jogo, um exemplo foi a construção da rede de Punhobol a qual proposta pela turma de 7ª ano, a
que não fazia parte do planejamento inicial, e com o andamento e conversas, durante as aulas, foi
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sugerido a confecção da mesma com sacos de cebola, a partir de então a turma foi dividida em
grupos de trabalho, o que chamou a atenção foi a adaptação de agulhas com espinhos do limoeiro
do pátio da escola, por não ter agulhas suficientes para costurar a rede.

Outro fato relevante, durante a realização do Torneio de Punhobol proposto pela turma de
9º ano foi haver a colaboração durante o evento de alunos das demais turmas, pois todos sentemse pertencentes e vindo a colaborar espontaneamente em todas atividades realizadas na Escola.

Uma das dificuldades apresentadas foi a realização de atividades adaptadas em pequenos
grupos, pois os alunos acabam solicitando a realização do jogo 5x5, por se tratar de turmas pequenas,
além das aulas serem realizadas no pátio da Escola, de tamanho reduzido, mas seguro, pois no campo,
localizado ao lado da escola tem trânsito de veículos, além de ter animais constantemente no espaço.
Os relatos que seguem demonstram o quanto foi significativo este processo de ensino e
aprendizagem dos alunos:

“Para mim, o Punhobol foi uma experiência interessante e renovadora, pois foi um esporte

diferente e divertido. Sobre os Torneios, eu gostaria que eles não acontecessem tão distante. Eu penso
que nesse meio tempo que nós nos divertimos enquanto aprendemos, como um todo, pra mim, foi
muito bem sucedido.” (Ingrid Vieira, aluna da turma de 7º ano)

“No inicio eu não sabia as regras e nem como jogava daí começamos a aprender as regras e
o jogo... depois participamos de um Torneio na nossa escola que foi muito bom... uma viagem que foi
uma grande oportunidade para ir lá jogar com outras escolas...” (Lucas Lopes, aluno do 8º ano)

“Eu achei o Punhobol muito legal, um dos melhores jogos diferentes”. (Laura Costa, aluna da
turma de 9º ano).
“O Punhobol é um jogo muito legal ...levou nós para ensinar em outra escola, para ensinar e
aprender.“ (Wesley Lima, aluno do 8º ano)

“Achei legal também quando nós construímos a rede, isso foi muito legal e nós aprendemos a
construir praticamente reciclando”. “Eu adorei demais o Punhobol e a oportunidade de participar
de Torneios e construir uma rede e gostei muito de ter ido a Novo Hamburgo”. (Tabiane Moura,
aluna do 7º ano)
“... eu nem sabia jogar, mas eu aprendi e hoje eu jogo melhor”. (Bruno Santos, aluno do 8º ano)

“No início eu não gostava muito do Punhobol, mas depois comecei a gostar do jogo, fizemos
Torneio... aprendemos as regras, treinamos... e surgiu a oportunidade para ir para Novo Hamburgo,
aí os guris foram e perderam, mas no inicio é assim... mas o que importa é competir”. (Talison Junior,
aluno da turma de 9º ano)
Sinto-me honrada em saber que estamos escrevendo nossa história, pois somos pioneiros
na prática do Punhobol na escola no Estado do Rio Grande do Sul e, com certeza, daqui a alguns
anos seremos lembrados por termos representado a Escola Antônio Carlos Lopes num evento
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grandioso de Punhobol, em nível estadual, graças a sementinha que foi plantada em cada um
desses alunos durante as aulas de Educação Física.
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rs.gov.br/smed/?p=8843,
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Aspectos Pedagógicos do Punhobol na Escola

245

Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental

246

38

PINCELANDO IDEIAS: ENSINO DE
HISTÓRIA E TIC´S1

Marta Leivas 2

O

ensino de história por muito tempo esteve
ligado a concepções lineares e deterministas,
onde os fatos históricos continham uma

verdade imutável sendo, portanto, indiscutíveis. Essa
compreensão da história sugeria que a verdade estava
guardada sob véus de ilusão (Guerreiro, 2000,p.85) e seria
revelada ou resgatada pelos historiadores quando estes
aprimorassem as suas percepções (Stephanou e Seffner,
2003). Sendo necessário, portanto, que os véus fossem
transpostos para que se descobrisse o que permanecia em
silêncio, o que havia por detrás deles, o que estava encoberto
e precisava ser desvelado. O conhecer, aqui, significava
ultrapassar esses véus de ilusão e aparência para encontrar a
essência do passado e de uma época.
Essas concepções históricas, a princípio, deveriam dizer respeito à
epistemologia do conhecimento histórico e a história ensinada nas escolas
brasileiras do final do século XIX e início do século XX. Entretanto, ainda
hoje algumas aulas de história permanecem embasadas nessas concepções
e são tidas como sendo o lugar onde os alunos aprendem o que realmente
aconteceu no passado, onde o professor transmite “a” verdadeira história da
humanidade, única e imutável.
1. TIC´S: Tecnologias de Informação e Comunicação.
2. Professora de História. Assessora Pedagógica - SMEd. Mestre em Educação/UFRGS. E-mail:
martaleivasrg@gmail.com

No entanto, como frisa a historiadora francesa Suzanne Citron (1990, p.102), “estes
conteúdos, este sistema de saberes, esta concepção do conhecimento estabelecido pelo século
precedente são definitivamente anacrónicos para as crianças e os adolescentes de uma sociedade
onde circulam outras linguagens e outras mensagens”. Como se pode trabalhar e pensar o ensino de
história, nessa perspectiva, ou seja, voltado para análises deterministas e lineares se, justamente,
estamos vivendo em um mundo onde predomina a não-linearidade, a incerteza e a dúvida, onde
as percepções de espaço e tempo estão se modificando constantemente? As crises de paradigmas,
verdades, percepções, incitam-nos a assumir novos desafios, a inventar múltiplos caminhos, a
traçar outras trajetórias.
Um dos caminhos, dentre tantos outros, pode ser pensar o ensino de história na intersecção
com as tecnologias de informação e comunicação, o que pode apontar para novas possibilidades
no que tange a concepções e práticas pedagógicas.
Nesse sentido, dependendo da forma como as tecnologias de informação e comunicação
serão utilizadas, se pode incorporar a ideia de que a história é viva e construída/pensada através
do presente, e que, sendo assim, ela poderá ser construída pelos próprios alunos no processo de
aprendizagem de cada um. Para isso, é importante que se reflita sobre o que se esta fazendo e
o que se quer fazer, sobre as experiências culturais e comunicacionais da atualidade buscando
valorizar as experiências, de fora da escola, dos alunos, repensando as práticas pedagógicas.

Longe de estar exercitando uma razão ingênua, é possível apreender das tecnologias aquilo
que elas possuem de construtivo e potencializá-las de maneira mais positiva no processo educativo.
Os recursos tecnológicos estão no contexto da atualidade e o mundo está atravessado por essas
tecnologias, os alunos fazem parte deste mundo e, na grande maioria das vezes, têm acesso e/ou
interagem com esses recursos disseminados na vida social.
Logicamente, não é o simples navegar na internet que significará a construção de
conhecimento. Para isso, é necessário que se desconstruam as informações, buscando assim
entender como e com que finalidade elas foram construídas e disponibilizadas, além de saber quem
as construiu ou disponibilizou. Ou seja, ter um olhar crítico, percebendo as distorções, os juízos de
valor e as lacunas ou silêncios existentes. Isso serve tanto para as informações presentes nos livros
didáticos, propagandas e documentos históricos, quanto em textos eletrônicos disponíveis na
internet (Axt, 2000). Dessa forma, os alunos assumem, em certa medida, uma posição característica
dos historiadores.

Como salienta Margarete Axt (2000, p.57) “para construir conhecimento a partir da
informação já pronta, criadora de fatos, é preciso subverter a relação vertical, autoritária expressa
na informação já dada”. Para isso, é importante que se formule “perguntas a eles [aos textos,
hipertextos, as notícias, propagandas, livros] - perguntas, no melhor estilo bakhtiniano, que fazem
confrontar textos com outros textos ou com imagens, idéias com outras idéias, dúvidas com certezas,
tempos passados com tempos presente e futuro, espaços com culturas, sensibilidade com razão” (Axt,
2000,p.56).
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Essa desconstrução e reconstrução das informações é muito significativa na história, pois
está intimamente relacionada com o fim das verdades históricas absolutas. É importante que os
alunos percebam que um acontecimento pode ser interpretado de diversas formas, a partir de
diferentes indícios e de diferentes lugares e, mais do que isso, podem e devem ter o ônus da dúvida,
pois não estão mais lidando com uma verdade inerente ao passado.
A utilização da internet no ensino de história, nesse sentido, pode ser interessante, pois
através dela os alunos podem pesquisar sobre um determinado assunto e ter acesso a milhares de
informações e múltiplos pontos de vista, inclusive opostos, sobre um mesmo acontecimento. Isso
não os dispensa de realizarem uma análise reflexiva dessas informações, descobrindo as condições
em que elas foram produzidas, trabalhando na perspectiva da desconstrução e reconstrução das
mesmas (Axt, 2000).
Pensar as tecnologias de informação e comunicação para o ensino de história pode
possibilitar, ainda, a conexão da história com outros campos do saber. Como frisa Brodbeck
(2012, p.18), “o professor de cada área precisa abrir um espaço de diálogo com outras disciplinas e
identificar no seu campo de estudo onde estão as aberturas que permitem incorporar as contribuições
das outras áreas”. Assim, substitui-se “...a fragmentação pela interação, permitindo que o aluno
aprenda a relacionar conceitos e, consequentemente, construa novos conhecimentos, com muito mais
autonomia e criatividade.”(Brodbeck, 2012,p.19)

Uma das possibilidades de articulação entre as disciplinas escolares pode se dar através
da constituição de projetos escolares ou projetos didáticos, que “...são feitos com o propósito de
construir boas situações de aprendizagem, em que a fragmentação do conhecimento seja evitada.”
(Brodbeck, ano, p.21)

Neste caminho as tecnologias de informação e comunicação podem, por exemplo, permitir
o acesso facilitado à produção intelectual da grande maioria dos pesquisadores de qualquer parte
do mundo através da navegação no espaço virtual que não tem limites, nem fronteiras. Pode-se
navegar explorando países e culturas diferentes, fazer contato com pessoas dos mais diversos
lugares do planeta, independente do espaço geográfico ou dos fusos horários. Enfim, as tecnologias
de informação e comunicação possibilitam trocar mensagens, imagens e experiências em tempo
real com quem quer que seja, em qualquer lugar do mundo, a qualquer horário.
Com esse movimento, as escolas e as universidades estão se abrindo, professores e alunos
dos mais diversos lugares estão se intercomunicando, trocando informações, isso possibilita uma
coletivização dos saberes. Como assinala Paul Virilio (1993, p.38) “doravante, tudo acontece sem
que seja necessário partir”, nos deslocamos sem sair do lugar, andamos grandes distâncias sem
percebermos o espaço que percorremos. Modificam-se as noções de tempo e espaço.

Essas mudanças também dizem respeito à educação, pois de certa forma estão fazendo
com que os muros das escolas e universidades comecem a ruir, além de provocar um profundo
repensar sobre o papel do professor. Este, sem dúvida, se torna cada vez mais fundamental, pois
é ele quem sinaliza para os alunos as contribuições das outras áreas do saber para o aprendizado,
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instigando-os a buscarem e analisarem novas informações, valorizando a curiosidade científica e
incentivando o lado investigador de cada um deles.

É o professor quem irá criar as possibilidades para que os alunos consigam atribuir significado
ao conhecimento histórico, que consigam perceber o significado das atividades propostas, que
sintam o prazer da investigação, e principalmente, que possam (re)construir e (re)significar o
passado e os discursos existentes, (re)formular perguntas e buscar respostas, percebendo que
estas são sempre provisórias e mutáveis. Esses alunos aprenderão a duvidar das suas certezas. O
professor, neste contexto, deixa de ser aquele que “possui e transmite as informações” e passa a ser
o coordenador, desafiador, pesquisador, aquele que incentiva e aprende junto com o aluno.
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FORMAÇÃO CONTINUADA E SUA INCIDÊNCIA
NA PRÁTICA DOCENTE

Joelma Madruga Furtado1

Introdução

A

s reflexões pedagógicas a seguir foram
elaboradas a partir da própria prática.
Sendo assim, ao partilhar com meus pares

– professores de Língua Portuguesa pertencentes à Rede
Municipal de Rio Grande – que estudam, pesquisam e ensinam
a escrita e a leitura e suas relações, em diversas escolas da
rede, pretendia dizer a mim mesma e aos professores que
formamos, que estamos atentos e ocupados com as questões
da escola – esta, muitas vezes, tão distante de vir a cumprir
seu papel social. Ao acompanhar o desenvolvimento das
práticas cotidianas destes docentes, a inquietação tornou-se
contínua no decorrer da formação de professores ,também
no meu fazer pedagógico, e desta problemática surgiram
algumas indagações: por que estes professores, em constante
processo de formação presencial e continuada muita vezes
não aplicam a(s) teorias estudada(s) em sala de aula? As
aulas dos professores de português contemplam a formação
permanente e as novas tendências educacionais?
Tendo em vista que a assessoria pedagógica da Rede Municipal da
Secretaria de Município da Educação (SMEd) tem o conhecimento de que

1. Professora de Língua Portuguesa. Assessora Pedagógica - SMEd. Especialista em Metodologia e
Ação Docente.

a função social dos professores é de se deslocar para fora dos muros acadêmicos, pois somente
com investimento - tanto financeiro, quanto intelectual – será capaz de o professor formar
estudantes qualificados, os quais talvez tiveram ou têm na escola único espaço de criação e de
compartilhamento de experiências, um espaço de produção cultural em que fossem/sejam
criadores e não apenas consumidores de cultura.				
Pode se pensar que
concomitantemente ao trabalho docente deverá haver políticas públicas que deem conta deste
espaço de discussão, da necessidade de refletir sobre a grade curricular de língua portuguesa
e os importantes deslocamentos também na tradição curricular, buscando desenvolver um
diálogo voltado a novos processos na teoria e na prática da formação. Introduzindo-nos em novas
perspectivas e metodologias.
De acordo Imbernón (2009), atualmente programa-se e se oferece muita formação, mas
também é evidente que há pouca inovação ou, ao menos , a inovação não é proporcional à formação
que existe, sendo necessário um tipo de política de atualização e incentivo do professorado que
venha a ter repercussões sobre a qualidade dos projetos educativos em seus centros escolares.

Os comentários, a angústias, os estudos e as reflexões resultantes dos encontros de formação
de professores da Rede Municipal da cidade do Rio Grande sobre a necessidade de organizar aulas
prazerosas, que possibilitassem a discussão sobre o envolvimento do trabalho com modelos
comunicativos que permitissem a interação social, fez com que fosse em busca de respostas
advindas deste universo.
Falar em formação de professores e não relacionar, imergir em Políticas Públicas/Políticas
de Formação é distanciar-se do real conhecimento das leis que subsidiam o Sistema Educacional
no Brasil. É necessário entender que já há uma agenda globalmente estruturada para a educação,
entretanto é mister compreender como se dá o cenário da educação no Brasil.

Desta forma, cabe a necessidade de investigar o cerne do processo de identidade da
profissão docente, pois a construção duma identidade passa por um processo complexo em
que cada um se apropria do sentido da sua história pessoal e profissional. É um processo que
necessita de tempo. Para Nóvoa (2007) é um tempo para refazer identidades, para acomodar
inovações, para assimilar mudanças.
Assim, faz-se necessário buscar conhecer os professores enquanto sujeitos do conhecimento,
percebendo que será necessário abordar a questão dos seus saberes, do saber-fazer, das
competências e habilidades que servem de base ao trabalho deste professor no ambiente escolar.
Também não se pode deixar de explicitar alguns limitadores para a resistência por parte de alguns
setores. Muitos culpam os professores em oferecer resistência ao processo formativo e a mudança
da prática docente.

Para que realmente o processo se desenvolva, é necessário o apoio real e eficaz da
coordenação, seja da Secretaria de Educação, seja da escola; o acompanhamento e avaliação por
parte das instituições e serviços envolvidos nos planos da formação permanente; condições (através
de recursos humanos e materiais, como também financeiros) que oportunizem a participação na
Escola ComVida: tecendo saberes e práticas significativas nos anos finais do Ensino Fundamental

254

formação; modalidade de formação dirigidas ao grupo que pretende atingir, levando questões
concretas próximas às preocupações práticas dos professores, potencializando o desenvolvimento
profissional; a definição do processo formativo de acordo com objetivos tangíveis, distante da
concepção de treinamento docente; a organização de um orçamento para atividades de formação
coletiva e, ainda mais, para a formação autônoma nos centros educativos; horários adequados os
quais contemplem a hora-atividade do professor; a organização da proposta com a presença de
formadores ou assessores da área em que desenvolve o seu fazer docente. Enfim, inúmeros são os
fatores que vêm compor o contexto do processo formativo, partindo do princípio que a formação
não é vista apenas como incentivo salarial, mas, principalmente, como melhoria da profissão que
pode gerar uma nova cultura formativa, a qual produz novos processos na teoria e na prática da
formação, introduzindo-nos em novas perspectivas e metodologias.

No entanto, é preciso conhecer a realidade cotidiana do trabalho desenvolvido entre os
professores de língua portuguesa e suas interações concretas com os alunos, buscando analisar
quais são os saberes que embasam sua ação docente, assim como (re) visitar os saberes profissionais
associando-os a situações de ensino, a práticas de ensino, levando em consideração a atividade do
professor e os saberes por ele mobilizados.

No que diz respeito a proposta que viemos desenvolvendo, Nóvoa (2007) enfatiza as
potencialidades do diálogo entre o individual e o sociocultural – vindo a articular as duas realidades.
A investigação buscará articular uma reflexão centrada na pessoa do professor com suas práticas
pedagógicas, mostrando de que forma estes dois elementos estão imbricados. A distância entre os
ideais e as realidades cotidianas na sala de aula, a fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer
face simultaneamente à relação pedagógica e a transmissão de conhecimento são alguns dos conflitos
também expostos pelo autor que vêm contribuir para o enriquecimento das nossas constatações.
As políticas de formação de professores - pensadas sem ter um encadeamento - são ações
isoladas, estanques, portanto é de suma importância refletir sobre qual é a intencionalidade que está
imbricada naquele contexto, naquela situação. Logo, é preciso buscar compreender estas políticas
para ir angariando, nos pequenos grupos, nas escolas, conhecimento e força para configurar a
educação que realmente desejamos. Para isso, é preciso ter apropriação teórica, pois só assim
se entenderá que as políticas públicas têm de ser analisadas e refletivas com base no contexto
histórico em que estão inseridas, tendo em vista que as mudanças ocorrem aceleradamente , o
que vêm influenciar muitas vezes na estabilização da identidade do professor – este ora está à
mercê de um cenário, ora de outro. Desta forma,dificultando a consolidação do SER PROFESSOR,
como nas palavras de Saviani (1986) , o papel do professor é ensinar, para ser professor tem de ser
profissional, assumir como tal, pois a intervenção pedagógica é do professor.			

Já a abordagem de Arroyo (2010) nos proporciona uma reflexão sobre as últimas décadas
em que a adolescência e a juventude se afirmaram nos diversos espaços sociais, presentes na mídia
, na literatura, no cinema e na música(...) E seria de se esperar que essa afirmação desses ciclos
da vida que correspondem ao Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano e Ensino Médio repercutisse
no perfil de profissional da educação , nos seus saberes e na sua formação. Se esses docentes são
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os pedagogos desses ciclos da formação humana, seria normal que fossem afetados pelos novos
perfis da adolescência e da juventude. Juntamente com algumas interrogações Tardif (2012) nos
questiona sobre os professores enquanto sujeitos do conhecimento, abordando a questão dos
professores, isto é, dos saberes, do saber-fazer das competências e habilidades que servem de base
ao trabalho dos professores no ambiente escolar, induzindo-nos a uma profunda reflexão sobre os
saberes docentes.
O estudo das ocorrências profissionais memorizadas pelos docentes pode nos
fornecer dados que permitam uma melhor compreensão do modo como analisam suas
experiências e embora assentadas em objetivos relativamente claros, as reformas deixam em
aberto a questão do saber dos professores vinculados a sua identidade profissional e ao papel que
desempenham – de maneira mais ampla, de sua função tanto na escola quanto na sociedade.
Neste processo investigativo indica-se a criação de condições de uma efetiva participação
de todos os envolvidos – neste caso professores de Língua Portuguesa.
Imbernón, afirma que,

buscando aprofundar um modelo mais reflexivo e regulador (pesquisa-ação heterodoxia,
modelos variados, com respeito à capacidade do docente, criatividade didática) em cujo
âmbito o (a) formador (a) ou assessor(a) é mais um diagnosticador de obstáculos formativos
e em que provavelmente a vertente contextual ,diversa e pessoal do professorado tem muito
a dizer e a contribuir.(Imbernón,2009).

O trabalho tem como base o universo de vinte e nove escolas municipais que contemplam
os Anos Finais do Ensino Fundamental, porém sem ter a pretensão de ser investigativo, mas,
sim, disseminador de propostas fundadas em teóricos sócio-interacionistas. Oportunidade em
que são organizadas atividades de estudos coletivos, a fim de aprofundar discussões sobre a
pluralidade de práticas significativas, inovadoras, silenciosas e transgressoras que os professores,
muitas vezes, “inventam” no seu cotidiano. Buscando o significado destas práticas, os eixos mais
expressivos poderão emergir das reuniões,encontros,seminários, entre outras atividades para
sanar as deficiências encontradas, buscando propor práticas sedimentadas na solidez do estudo,
da discussão didático-pedagógica referentes à área da linguagem, assim como metodologia de
trabalho - tendências atuais no ensino de línguas.
Em algumas oportunidades o acompanhamento acontece na Hora-atividade, momento este
em que os professores trocam ideias, fazeres e saberes com seus pares no seu ambiente de trabalho,
proposta embasada no Plano Nacional de Educação, a qual a SMEd de Rio Grande implementou
no ano de 2013.Processo este em que os professores de Língua Portuguesa são acompanhados e
assessorados com intuito de desenvolver um trabalho na área da sócio-interacão, com fundamentos
teóricos e farta exemplificação sobre as concepções de linguagem ao buscar o entendimento
sobre a função de desenvolver um trabalho com Gêneros Textuais. Para MARCUSCHI, L. A. (2008)
o trabalho desenvolvido com os Gêneros Textuais proporciona uma interação que considera os
diferentes domínios sociais de comunicação e as capacidades de linguagem envolvidos na produção
e compreensão dos textos orais e escritos, possibilitando que sejam desenvolvidos projetos com
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modelos comunicativos, os quais permitem a interação social.

Desta forma, os professores de Língua Portuguesa com suas diferentes metodologias,
porém com atividades voltadas ao trabalho com o gênero textual, permitem o desenvolvimento da
identidade cidadã dos estudantes; exigindo o deslocamento na tradição curricular limitada à visão
gramatical teórica; levando a língua para a sala de aula, o mais próximo possível do cotidiano;
contribuem para a transformação da escola, colocando-a a serviço da transformação social. Já
Pistrak (2000) afirmava que não basta alterar conteúdos nela ensinados, é preciso mudar o jeito
da escola, suas práticas e sua estrutura de organização e funcionamento, tornando-a coerente com
os novos objetivos de formação de cidadãos, capazes de participar ativamente do processo de
construção da nova sociedade.
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