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EXPERIÊNCIAS DOCENTES
EM DIÁLOGO COM A ACADEMIA
Esta coletânea traduz relações pedagógicas que buscam criar
espaços de conhecimento nas salas de aula da educação básica. Reúne
inquietações e aspirações de profissionais da educação que foram colocadas
em perspectiva durante as aulas da disciplina Leitura e Produção de Textos
Acadêmicos, no Mestrado de Formação de Professores da UEPB/campus I.
Para atender às solicitações do referido componente, essas
propostas foram “resgatadas” no decorrer das atividades, e, como oferecem
alternativas para a formação docente, são aqui compartilhadas para sugerir
caminhos de enfrentamento aos desafios das demandas educativas. Por
meio de reflexões pedagógicas e de memórias afetivas, cada narrativa
expõe processos de ensinar e aprender que produzem reconhecimentos
entre professores e professoras podendo, por isso, inspirar novas vivências
de interação e mediação educativas capazes de reinventar o cotidiano
escolar.
A ideia de uma pedagogia em movimento e que constantemente se
redefine para pensar a escola e a sua dinâmica resume o trabalho e a
contribuição do mestrado profissional, circunscrevendo o texto de abertura
Aprendizagens em fluxos no Mestrado de Formação de Professores, de
autoria das organizadoras. Nessa abordagem, são apresentadas as
finalidades do PPGFP e o seu empenho no fortalecimento das identidades e
das experiências pedagógicas dos docentes, que, oriundos de diversas
cidades da Paraíba e de outros estados da região Nordeste, aqui aportam
para reformar seus modos de pensar e fazer “pedagogias reais”.
Em Pedagogia do audiovisual: reflexão sobre a sociodiversidade
através do filme Machuca, Joelma da Silva Neves reitera o potencial do
cinema em sala de aula, destacando os percursos de aprendizagem de uma
língua adicional, especialmente o Espanhol, no que diz respeito à
apropriação do filme Machuca e de suas metáforas como recurso de
construção do conhecimento escolar.

No texto intitulado Caminhos que valem a cena: o audiovisual na
prática educativa escolar, Jaquicilene Ferreira da Silva Alves expõe o
cinema

como

aliado

do

processo

pedagógico

por

contextualizar

representações socioculturais que favorecem a compreensão do mundo.
Para a defesa dessa ideia descreve a experiência positiva de um cineclube
realizado numa comunidade escolar quilombola.
No Diário de bordo: relato de experiência de uma jovem
professora de História, de autoria de Marcila de Almeida, discute-se que o
saber histórico passa, necessariamente, pela percepção das situações do
cotidiano social. Esse argumento se ancora na descrição de uma experiência
realizada com uma turma do Ensino Médio que permite apontar as
contribuições do lúdico através da teoria da gameficação.
Laécio Fernandes de Oliveira, no texto A história como fonte para
uma experiência pedagógica interdisciplinar, descreve uma mostra
cultural desenvolvida no município de Lagoa Grande/PB que teve por
objetivo promover o conhecimento da história local no sentido de valorizar
as tradições da comunidade. Parte do conceito de história, apresentando a
narração do passado como mecanismo de ressignificação da memória no
presente.
O texto Contadores de História: além do ato de decodificar, de Ana
Paula Augusta da Silva Fernandes, socializa uma experiência de Projeto
Político Pedagógico realizada com uma turma multisseriada de uma escola
do campo, localizada na comunidade do Tabuleiro, Pedro Régis-PB. A
proposta teve a finalidade de instigar leituras e escritas significativas na
disciplina de Língua Portuguesa através da contação de histórias infantis.
Em Experiências a narrar: o conto de fadas no processo de
aprendizagem infantil, Pâmela Amanda Melo Costa demonstra a
importância do trabalho com narrativas e o mundo da fantasia no contexto
escolar das séries iniciais. Aponta que, através dessa metodologia, é
possível formar pequenos leitores dinâmicos e criativos.
Da Notícia à Poesia: reflexões de gênero na escola à luz de
reportagens e música é a experiência de Tayse de Souto Silva, que reflete

sobre a educação sexual para além das disciplinas de Ciências e Biologia,
destacando a relevância da discussão de gênero no ambiente escolar. Para
tanto, descreve uma experiência realizada numa escola pública de João
Pessoa/PB, no âmbito do Ensino Médio.
A Escola no compasso da tolerância: discussões de gênero e
combate à homofobia através da dança, de Laís Santos Castro, parte da
abordagem dos direitos humanos para revelar uma preocupação com os
preconceitos existentes no espaço escolar, e focaliza a disciplina de
Educação Física como espaço propício para a superação da homofobia.
No enfoque Educação e diversidade: a representação da cultura
africana em sala de aula, Maria Leonilde da Silva discute a apropriação da
temática afro-brasileira em sala de aula para ressaltar o papel da escola na
superação dos estigmas e estereótipos sobre a população negra, que ainda
são recorrentes no cotidiano escolar.
Essa mesma temática é destacada no texto Representação da
Diversidade Étnico-racial em Sala de Aula: experiências literárias, de
Marília Félix. À luz do paradigma da interculturalidade, a abordagem
aproxima a história e a língua portuguesa descrevendo uma experiência de
letramento literário em diálogo com a cultura afro-brasileira no sentido de
ampliar os conteúdos dos livros didáticos.
Em A Cultura Potiguara: experiências e memórias de uma docente
em construção, de Jackeline de Almeida Silva, a intenção é refletir sobre a
diversidade para valorizar as tradições indígenas no espaço escolar, a fim
de construir conhecimentos que ressaltem a importância dessa etnia para a
formação da sociedade brasileira.
No relato Projeto meio ambiente: práticas de ensino em turmas
multisseriadas, de Francisco Alves Cordeiro Neto, temos uma visão de
educação ambiental pelo relato de uma experiência com turmas da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental do município de Mulungu/PB.
A proposta pedagógica buscou instigar a consciência da preservação da
natureza através de atividades que beneficiaram a comunidade escolar.

Érica Cibelle de Sousa Araújo evoca uma experiência pedagógica de
incentivo à leitura, descrita em Uma "maleta viajante" e a prática de leitura
na educação infantil. A metodologia em questão buscou trabalhar a
interdisciplinaridade e a criatividade das turmas a partir do contato com os
gêneros textuais.
A literatura em sala de aula também é objeto de atenção do texto A
produção de resenha crítica em possíveis leituras de Vidas Secas, de
Ferdiramar Farias Freitas, que apresenta o processo de construção textual
de alunos da disciplina de Língua Portuguesa, do 3º ano do Ensino Médio,
sob a inspiração dos cenários histórico-sociais retratados na obra de
Graciliano Ramos.
Na discussão de Lúcia de Fátima Araújo Souto Badú é contemplado
o ensino da língua portuguesa, no qual a leitura e a escrita são práticas
atreladas à literatura e às poesias, como propõe A formação de leitores
através da vivência de saraus poéticos: um caminho possível.
Para concluir essa exposição, o texto intitulado Diversidade
linguística e ensino de língua materna: uma experiência com os gêneros
textuais em sala de aula, de Renato de Araújo, põe em foco as
possibilidades dos gêneros discursivos na aprendizagem das habilidades
de leitura e escrita.
Salientamos que uma obra nesses moldes constitui também
significativo empenho e desafio para o trabalho de organização dos textos,
pois os autores são oriundos de diferentes lugares de fala bem como de
várias instituições educativas, revelando, assim, heterogeneidade na forma
de produção dos relatos. Naturalmente, é perceptível notar, em alguns
textos, uma escrita acadêmica em fase de aprimoramento, com marcas da
linguagem informal e o uso de embasamentos científicos ainda incipientes.
Contudo, optamos por respeitar as suas escolhas (linguísticas,
teóricas e metodológicas), nesse momento, por entender que são
profissionais expressando suas vivências, propósitos e projetos. Que não
lhes seja cobrado, portanto, qualquer erudição linguística e que seja

valorizado o mais importante: a socialização de suas ricas experiências e
seus saberes frutos de um “fazer pesquisa” em formação.
Considerando essas experiências, é possível afirmar que os
caminhos propostos se configuram num mosaico articulado de relatos
pedagógicos com sugestões e alternativas para dinamizar os espaços
escolares e, mais especificamente, as salas de aula, a partir de estratégias
que fazem avançar os conteúdos dos livros didáticos. Com esta coletânea, o
nosso mestrado fortalece seus objetivos e dissemina práticas pedagógicas
mais criativas e significativas, em sintonia com a construção do
conhecimento científico e as políticas públicas de educação do nosso
tempo.
AS ORGANIZADORAS
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APRENDIZAGENS EM FLUXOS E CONFLUÊNCIA DE SABERES:
O MESTRADO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Robéria Nádia Araújo Nascimento1
Simone Dália de Gusmão Aranha2
O que faz a estrada? É o sonho. Enquanto a gente
sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que
servem os caminhos: para nos fazerem parentes do
futuro.
(Mia Couto)

Conversa Inicial
A educação, tal como sugerem as palavras em epígrafe, nos torna
“parente do futuro” por impulsionar a missão social da Universidade, que
é possibilitar o acesso democrático a conhecimentos na esfera da formação
profissional, destacando-se (entre outras) como uma importante função
constitucional de ensino, pesquisa e extensão.
Na busca por essa oportunidade, professores e professoras de
diversas áreas de saberes e oriundos de diferentes regiões nordestinas
aportam à UEPB em sinergia com os propósitos de cursar o mestrado no
Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores (PPGFP). Nesse
trânsito de sonhos e expectativas, há o fortalecimento das identidades e das
experiências pedagógicas dos pesquisadores-aprendizes, alimentando
novas sociabilidades que, por sua vez, reformam modos de pensar e de
fazer “pedagogias reais”.
Doutora em Educação (UFPB). Professora do Departamento de Comunicação Social (DECOM) e
do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores (PPGFP), da Universidade Estadual
da Paraíba, campus I.
1

Doutora em Letras (UFPB). Professora do Departamento de Letras e Artes (DLA) e do Programa
de Pós-Graduação em Formação de Professores (PPGFP), da Universidade Estadual da Paraíba,
campus I.
2
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Na direção de uma pedagogia da vida, porque baseada nas práticas
de cada ator social envolvido nas aprendizagens, as ambiguidades
socioculturais, econômicas e políticas que incidem na construção do
conhecimento tornam-se pretextos de aproximação à coletividade. Assim, o
desafio do PPGFP envolve uma constante revisão crítica sobre demandas,
posturas e processos de formação que atuem na transformação das
circunstâncias que inviabilizam as escolas e os seus agentes históricos.
Como se trata de um Mestrado Profissional (MP), uma modalidade
de

Pós-Graduação

-

stricto

sensu

-

voltada

para

a

capacitação

de profissionais, o PPGFP trabalha pela valorização da prática pedagógica
visando projetar futuros diferentes nos ambientes escolares, de modo a
realçar suas potencialidades. Para tanto, são articuladas reflexões sobre
métodos e teorias, no sentido de notabilizar o papel social dos/as
professores/as para que sejam capazes de intervir nos espaços de sala de
aula, onde atuam, reformulando pensamentos e saberes através da prática
sistemática da pesquisa científica, na construção de uma ciência com
consciência, para aludirmos ao paradigma de uma educação da
complexidade.
Segundo esse paradigma, as práticas pedagógicas são redescobertas
e reconfiguradas porque a identidade docente não é objeto de livros e
teorias, nem fruto da formalização e abstração de conteúdos disciplinares: é
algo que se complexifica, tornando-se exercício de reflexão do todo que está
em tudo. Nesse percurso, os profissionais (re) aprendem a capacidade de
contextualizar; atribuir sentidos a saberes que transformam suas visões e os
impulsionam a se comprometer social e eticamente com a sala de aula,
pensando de forma não disjuntiva, não fragmentária.
Evidentemente, não se trata de utopia ou fórmulas mágicas, receitas
de desempenho ou manuais de orientações para desenvolvimento de
competências. Também não significa realizar pesquisas e escrever
dissertações que, junto com os resultados, vão empoeirar prateleiras de
bibliotecas sem finalidades de apropriação. A identidade docente é uma
construção permanente que revisita as experiências de sala de aula para
14

enriquecer o substrato humano e pedagógico que as envolvem numa ótica
de religação.
É caminho longo, permeado por ruptura de fronteiras, sobressaltos
e bifurcações. A identidade docente emerge do trânsito de decisões e do
redirecionamento de práticas/passagens no enfrentamento dos obstáculos
do ensino-aprendizagem, entendidos sempre como instâncias pedagógicas
indissociáveis e bastante complexas. Prossegue pela percepção da
responsabilidade de reaprender com os erros e de desaprender com os
acertos, para ser possível começar de novo, formatar a criação de uma
cultura aprendente e humanística, cuja finalidade maior é influir
positivamente nas outras vidas.
O pertencimento ao social e ao humano atrela-se à identidade
docente incluindo as subjetividades rumo a um modelo de formação em
diálogo com o “reconhecimento de si” para, constantemente, “reformar-se”
na direção do outro. Esse modelo de ação formativa é “civilizatório”, à
medida que projeta uma nova racionalidade social voltada para a
emancipação dos sujeitos. Toda ação de formação, portanto, precisa incluir
a coletividade para trabalhar por seu desenvolvimento, partindo da ideia
de que o educador, para se formar, “precisa do outro para ser outro”,
reconhecendo a alteridade do ato de educar e de aprender.
A educação é emancipatória porque parte das individualidades,
respeita as singularidades, mas só pode ser concretizada, de fato, se for
pensada coletivamente; se for plural, ainda que seja “singular” em seus
modos de construção. Nesse raciocínio, a formação docente é vivida em
fluxos, conjuntamente num espaço social de expectativas, afetividades e
projeções que permitem o usufruto dos bens simbólicos das aprendizagens
materializando esses bens nas relações com os outros e seus saberes.
Esse processo pedagógico de relações consolida os vínculos
humanos, incorporando a “amorosidade”, como nos ensina o mestre Paulo
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Freire3; aquele que criticou os autoritarismos e nunca negou a importância
dos afetos na educação como ferramentas que impulsionam as liberdades
individuais e coletivas. Liberdade de ser e de aprender através da partilha
do conhecimento para se querer o bem do outro; para se fazer o bem no ato
de ser gente.
As palavras do colombiano Carlos Restrepo4, que também
estimulam o “direito à ternura” na educação, propõem que a formação,
para ser humana, requer a solidariedade para aprender a estar juntos:
envolve o sentir, o ser e o viver. Formação com sentido empático, que
prioriza “a pessoa” do outro, como entende Carl Rogers5, valorizando as
trocas e conexões interpessoais, através de sujeitos dotados de consciência,
de linguagem, de cultura, liberdade e invenção.
A menção a sujeitos se relaciona à proatividade e não a indivíduos
assujeitados em posição de conformismo. A categoria sujeito articula as
questões da unidade e da pluralidade, do isolamento e da união, do
nômade e do sedentário, do humano e da máquina, das subjetividades e
sociabilidades que gravitam em um mundo social incompreensível para
aqueles que não se conhecem e nem conhecem suas possibilidades. A
Segundo Freire, a educação como prática da liberdade possibilita o encontro amoroso entre os
homens que, mediatizados pelo mundo, “pronunciam” o amor. Isto é, o transformam, e,
transformando-o, o humanizam para a humanização de todos. A ideia da amorosidade é, desse
modo, mais que sentimento; é ação dialógica para a auto formação dos indivíduos em
aprendizado sociocultural constante.
3

O filósofo e educador acredita que o analfabetismo emocional é um entrave para o
conhecimento emancipatório. Na sua visão, a possibilidade de uma razão sensível e aberta é
capaz de gerar indivíduos afetivos e autônomos, capazes de educar, emocionalmente, os seres (e
de se educarem) com sentimentos humanos. Para ele, a formação que nos caracteriza e diferencia
da inteligência artificial é a capacidade de nos emocionarmos, de reconstruir o mundo e o
conhecimento a partir dos laços afetivos tecidos dentro e fora dos ambientes educativos.
4

Psicólogo estadunidense, indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1987, que desenvolveu a
Abordagem Centrada na Pessoa, um conjunto de postulados originalmente criados para o campo
da Psicologia Social. Contudo, o aperfeiçoamento da condição humana, advindo dessa teoria e de
seus desdobramentos, indicou que suas contribuições são valiosas, sobretudo, na educação entre
professor e aluno, no trabalho de formação pedagógica, na família, nas relações interpessoais da
sociedade.
5
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formação em prol de sujeitos ativos nos incita a refletir sobre o que somos
na projeção do que poderemos ser. Tal postura solicita autoconhecimento,
participação, abrindo espaço para uma concepção de educação pela vida e
com a vida, que ultrapassa o eu e se efetiva em nós, seres aprendizes, para
ser possível (trans) formar o mundo fora de nós.
O mundo “exterior”, ambiência social marcada pelo trânsito
vertiginoso de informações, permite a ilusão e o simulacro de que “tudo”
pode ser matéria-prima para o conhecimento. Ledo engano. T. S. Eliot6,
considerando as linguagens discordantes e a superficialidade das teorias
rasas, chamava atenção para as subinformações desencontradas, que pouco
comunicavam, indagando: “Onde está o conhecimento que perdemos na
informação? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento?”.
Para construir um “ensino educativo”, como sugere o pensador
francês Edgar Morin7, é preciso perguntar na busca de um conhecimento
pertinente. Para tanto, formar mentes críticas que transformem “pessoas”
requer revisão de procedimentos, que não apenas repliquem “mestres”
envaidecidos por títulos acadêmicos. Formação que prioriza a identidade
docente requer “cabeças bem feitas” e não só “bem cheias”. Essa visão
solicita relações culturais e informações contextualizadas que preparem
inteligências aptas para se (re)formar, (re)ler o mundo, interpretar novos
problemas, sistematizar conteúdos, propor possíveis soluções para entraves
e dilemas, administrar crises e conflitos, assertivamente, dentro e fora dos
ambientes escolares. Isso implica reconfigurar, principalmente, o “ofício de

O poeta modernista, dramaturgo e crítico literário inglês Thomas Stearns Eliot recebeu o Prêmio
Nobel de Literatura de 1948, sendo considerado por muitos o escritor e poeta mais influente do
século XX, destacando-se por suas produções filosóficas no campo da educação.
6

Humanista e pensador do método da complexidade, Edgar Morin ensina que a ciência é prosa e
poesia; que o valor da “vida” importa mais do que qualquer carreira; que a resistência à
crueldade do mundo é o que podemos chamar de “esperança”. Em suma, defende que
precisamos exercitar uma poética da existência que faça do “amor” a matriz da educação mais
preciosa.
7

17

mestre”, nos termos do educador Miguel Arroyo8: porque toda relação
educativa é, em primeiro lugar, uma “relação de pessoas” que ensina e que
aprende com gerações na busca da vitalidade de si.
À luz desses raciocínios, um mestrado profissional no campo da
educação entende a figura do professor como alguém que aprende o viver
humano,

que

vive

os

seus

saberes

e

valores,

sensibilidades

e

sensorialidades, interagindo com os signos da cultura social, contando
histórias, ouvindo histórias,

fazendo suas histórias

de vida em

intertextualidades permanentes.
Essas interações, presentes nas artes de ouvir e de contar da
sociedade, permitem experiências de (re)encontro de mestres e aprendizes
para sublinhar o que o ofício docente tem de mais precioso: o desejo de
aprender a ser uma pessoa melhor. Sim, porque os profissionais da
educação não podem buscar apenas aprimorar qualificações técnicas: as
normas pedagógicas estão descritas em livros e guias especializados, mas o
saber que as explicam somente se torna visível no convívio social, onde a
educação pode existir e transformar.
Por essa razão, Jacques Ardoino9 salienta, com muita propriedade,
que o contexto escolar é “lugar de vida”, uma comunidade que reúne
pessoas em interação recíproca. As relações tecidas no ambiente coletivo
são mais carregadas de pulsões da vida afetiva, do que pela lógica de um
sistema pedagógico que divide e estabelece tarefas para conduzir missões
bem sucedidas. Dessa forma, escola e vida imbricadas reforçam os fluxos
das aprendizagens constantes, na religação entre as heterogeneidades dos
espaços sociais e a humanidade dos processos. Portanto, o lugar de fala dos
Escritor, doutor em Educação pela Stanford University e Professor Emérito da Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Seus estudos explicam que a função
da pedagogia e da educação, desde Sócrates, é acompanhar a formação do ser humano em sua
totalidade. Portanto, é princípio da educação continuada criar espaços para repensar a docência
para sintonizá-la com a realidade em que vivem os profissionais educadores.
9 Pensador francês que trabalhou a multirreferencialidade da educação na ótica do pensamento
complexo. Defendeu as heterogeneidades sociais e a interdisciplinaridade de saberes como
pressupostos da formação educativa centrada no protagonismo dos sujeitos.
8
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profissionais docentes, o seu locus enunciativo e identitário, não é somente
o escolar, mas o “mundo da vida”, como alude o pensamento
habermasiano10.
Sob essa lógica, um bom projeto pedagógico a ser estimulado nas
escolas é aquele que faz os profissionais compreenderem que “o outro” é a
razão de ser da educação e das dinâmicas formativas; porque os
profissionais docentes trabalham pelo outro, buscam fazer avançar o
mundo do outro, reinventando a si mesmos nas trajetórias complexas do
ensinar-aprender. A identidade docente, segundo Arroyo, não requer
apenas saber curricular; requer autorreflexão, refazendo-se por meio da
valorização do sentimento de alteridade: os mestres devem ser “o centro”
dos processos educativos, de si e dos outros, e não os seus “apêndices”.
A defesa eloquente de aprendizados ao longo da vida permeia os
discursos políticos e pragmáticos da educação advogando a necessidade de
capacitação profissional contínua. Todavia, os tensionamentos de sua
eficácia têm provocado o desequilíbrio da razão educativa gerando
desencantamentos entre os profissionais. A inquietação de Montaigne11
sobre “quem vai educar os educadores”, formulada na sociedade do século
XVI, continua vigente e oportuna, pois é preciso estimular os docentes para
a autovalorização e a ressignificação de suas intervenções socioeducativas.
Como contribuir para um mundo mais democrático e humano? O que
aprender para melhor ensinar?
Na

busca

desses

propósitos

não

basta

apenas

adquirir

competências, manejar tecnologias, ampliar habilidades para manipular
ferramentas

pedagógicas que

prometam rápidos “desempenhos e

resultados”. Urge, principalmente, reformular as experiências cotidianas,
Filósofo e sociólogo alemão que trabalha a teoria da ação comunicativa como razão do
conhecimento e interesse para a interação educativa dos sujeitos sociais no mundo coletivo.
Educação, razão, democracia e emancipação são os pilares da sua epistemologia sociopolítica.
11 Michel de Montaigne foi um jurista, político, filósofo, escritor e humanista francês, considerado
o inventor do ensaio pessoal. Defendeu a tese de que os pensamentos e atitudes humanas estão
submetidos às metamorfoses do tempo.
10

19

revisitar teorias e técnicas, humanizar os processos, perceber as
diversidades individuais e sociais, inspirar competências que despertem
novas potencialidades por meio das ações pedagógicas.
O cotidiano educativo e a gestão escolar podem se converter em
mecanismos opressores que, por sua vez, vitimizam os profissionais da
educação num sistema perverso, alimentado por um mercado cada dia
mais excludente. Com isso, alunos são entendidos como clientes das escolas
e a magia da educação é corrompida pela lógica capitalista das omissões,
demissões, dos lucros, descartabilidades e mediocridades instituídas por
uma modernidade maquínica que objetifica as pessoas. Nesse cenário,
professores e professoras sucumbem, desenvolvendo patologias e
síndromes12

que

revivem

o

sofrimento

de

Atlas13

na

sociedade

contemporânea.
A formação pedagógica é, antes de tudo, uma ciência de
discernimento progressivo, atividade reflexiva que não depende só das
técnicas, mas da religação dos sentidos entre errar e acertar, duvidar e
descobrir para testar alternativas e intervir no mundo apostando num
projeto de uma sociedade colaborativa. Isso passa, necessariamente, por
uma visão que analisa as ambivalências das metodologias, apreendendo o
“não saber” do ofício docente, exercitado no reconhecimento das
incertezas, para desenvolver novas racionalidades nas trocas cotidianas

Dentre essas, assinalamos a Síndrome de Burnout, consequência do acúmulo excessivo de
estresse e falta de valorização profissional em trabalhadores que sofrem cobranças excessivas,
tornando suas tarefas verdadeiros sacrifícios que envolvem nervosismo, sofrimento psicológico
extremo que se propaga em sintomas físicos, como crises de ansiedade, pânico, dores de cabeça e
no peito, hipertensão, fadiga crônica, tonturas. Esse quadro grave pode resultar em depressão
profunda e até mesmo suicídios. Muito comum entre professores, a síndrome tem se tornado a
maior causa de afastamentos dos ambientes pedagógicos e de uma consequente mudança de
profissão.
12

Na mitologia grega, Atlas foi castigado por Zeus e obrigado a carregar o mundo nas costas.
Assim, sua representação denota uma figura triste, culpada, sobrecarregada pelo fardo de uma
responsabilidade extrema.
13
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entre seres ética e socialmente comprometidos, igualmente responsáveis
pelos acertos e desacertos.
Nesse sentido, os mestrados profissionais do campo da educação
são desafiados a evitar a “corrosão” das práticas pedagógicas com o
objetivo de recuperar o prestígio de seus sujeitos aos olhos da sociedade.
Por

conseguinte,

essa

mesma

sociedade

passa

a

reconhecer

os

investimentos da Universidade na percepção e superação dos entraves da
carreira docente, da vida escolar e das instituições educativas. Um
mestrado profissional se mostra propício para viabilizar ações dessa
natureza e o nosso PPGFP tem enfrentado essa missão com muito trabalho,
dedicação e otimismo.
Por meio das pesquisas desenvolvidas no PPGFP, os mestrandos
são convocados a exercitar essas potencialidades. Em face disso, o
arcabouço de disciplinas enriquece as perspectivas empiristas das turmas
através de teorias que fazem avançar as experiências de sala de aula. Nessa
ótica, há um movimento circular de aprendizados, possibilitado pela
formação multidisciplinar do corpo docente, contradizendo a visão
cartesiana do tecnicismo instrumental e de conhecimentos “encapsulados”,
prontos

para

serem

“digeridos”,

assimilados

e

reproduzidos

mecanicamente.
Algumas considerações sobre o PPGFP: um mestrado empenhado na
formação de professores da educação básica
O Projeto Pedagógico original do Programa de Pós-Graduação em
Formação de Professores (PPGFP) foi concebido e aprovado junto ao
Conselho Universitário da UEPB, em abril de 2010, mediante a
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/012/2010. Submetido à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi recomendado
pelo Conselho Técnico Científico da Educação Superior (CTCES), em
dezembro daquele ano, reconhecido através da Portaria de número 1.364
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do Ministério da Educação, de 29 de setembro 2010, configurando-se como
o primeiro mestrado profissional implantado no país na área de Educação.
Em linhas gerais, esse Programa visa à formação continuada de
docentes da rede de educação básica da Paraíba e da Região Nordeste,
graduados em Pedagogia, Letras, História, Matemática, Física, Química e
demais licenciaturas, com o propósito de aperfeiçoar práticas docentes,
guiado pelos seguintes objetivos: “Formar educadores capazes de
contribuir para as mudanças no processo de letramento e dos
multiletramentos, incluindo a utilização de tecnologias digitais numa
perspectiva crítica, bem como contribuir para a qualidade da Educação
Básica na região” e “Formar profissionais capazes de articular a
universidade e o sistema de ensino, com vistas à deflagração de ações
voltadas ao aperfeiçoamento da leitura, produção de texto e atuação na
potencialização do processo de ensino-aprendizagem”.
De acordo com a estrutura curricular, o aluno do Programa de PósGraduação em Formação de Professores deve cursar 09 créditos em
disciplinas obrigatórias, 09 em disciplinas optativas, 02 créditos pelo
Estágio de Docência e mais 06 créditos pelo Trabalho de Conclusão Final do
Curso, perfazendo um total de 26 créditos, equivalentes a uma carga
horária de 390 horas/aula.
Quanto à sua estrutura curricular, as disciplinas obrigatórias são:
“Formação Docente e Práticas Pedagógicas”, “Leitura e Produção de Textos
Acadêmicos” e “Metodologia da Pesquisa” e temos como disciplinas
optativas “Ciência e Cultura”, “Culturas, Diversidade e Educação”,
“Currículo e Avaliação do Ensino-Aprendizagem”, “Ensino de Ciências:
Metodologia e Didática”, “Ensino-Aprendizagem no Contexto das
Tecnologias Digitais”, “Estudos da Interação em Sala de Aula”, “História
da Escrita e da Leitura”, “Letramentos, Formação de Professores e Escola
Conectada”, “Pesquisa sobre Livros Didáticos: produção editorial e fazer
docente”, “Tópicos em Educação I e II”. Estes tópicos apresentam ementas
abertas e são ofertados em regime extensivo e intensivo, nas modalidades
presencial, semipresencial e a distância, destinam-se a demandas especiais,
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excepcionais e emergentes no campo epistemológico, metodológico e
pragmático da Formação de Professores da Educação Básica e das Ciências
da Educação.
Dessa forma, as disciplinas são “tecidas” em diálogo para promover
posturas de religações e sínteses de saberes da vida profissional que, de
fato, importam e fazem busca inspirar protagonismos no espaço de sala de
aula onde cada mestrando atua, a fim de que as escolas possam ser
favorecidas através de práticas e apropriações de teorias, notabilizadas no
retorno a campo dos novos “parentes do futuro”, como sugerem as
palavras de Mia Couto na abertura deste texto.
Por meio das pesquisas propostas ao longo do curso, os mestrandos
são convocados a exercitar essas potencialidades. Em face disso, o
arcabouço de disciplinas enriquece as perspectivas empiristas das turmas
através de teorias que fazem avançar as experiências de sala de aula. Nessa
ótica, há um movimento circular de aprendizados, possibilitado pela
formação multidisciplinar do corpo docente, contradizendo a visão
cartesiana do tecnicismo instrumental e de conhecimentos “encapsulados”,
prontos

para

serem

“digeridos”,

assimilados

e

reproduzidos

mecanicamente.
No decorrer deste mestrado profissional, são testadas experiências
que podem (devem) ser utilizadas por outros profissionais no cotidiano de
sala de aula, gerando boas práticas na área da educação. Como parte
integrante do trabalho das dissertações, são criados produtos educacionais
no quais os mestrandos passam a demonstrar a aplicabilidade das
aprendizagens decorrentes da sua formação ao longo do curso, articulando
a sua pesquisa com a sua prática docente, o que viabiliza a melhoria na
qualidade dos processos educacionais. Estes produtos é um dos pontos alto
do nosso mestrado, que são criados para serem utilizados em sala de aula;
citamos alguns: módulos temáticos, e-books, manuais didáticos, tutoriais,
blogs, planos de atividades, sequências didáticas entre outros.
É importante ressaltar o impacto que o PPGFP produz em outro
nível acadêmico, que pode ser constatado pelo sucesso obtido por vários
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egressos, quando aprovados em seleções de doutorado em várias
instituições nacional de renome, tais como: Universidade Estadual do Rio
de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade
Federal de Pernambuco e Universidade Federal da Paraíba.
Vale salientar, também, a importância da aprovação de exmestrandos, desde a turma pioneira (Turma 2012), em concursos públicos
para professores efetivos do ensino básico, técnico e tecnológico (Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba), bem como de
aprovações em seleções para professores substitutos em faculdades
particulares e públicas. Esses dados demonstram que o PPGFP, além de
desenvolver

o

perfil

do

professor-pesquisador,

tem

contribuído

marcantemente para a formação de professores-pesquisadores no âmbito
do ensino superior.
É preciso destacar ainda outra conquista do trabalho docente do
PPGFP: a criação da Coleção Ensino & Aprendizagem, que visa à
publicação e à divulgação de pesquisas desenvolvidas no âmbito deste
Programa, assim como investigações de outros programas de pósgraduação do Brasil e do mundo. Os eixos norteadores estão ancorados em
duas linhas de pesquisa, a saber: "Linguagens, Culturas e Formação
Docente" e "Ciências, Tecnologias e Formação Docente”, que subsidiaram
as discussões, o desenvolvimento e os resultados das pesquisas realizadas.
Nela, várias perspectivas de estudos direcionados às ações pedagógicas
entram em cena, assim, a partir dessa postura dialética, o PPGFP vislumbra
promover reflexões teóricas e práticas a professores da Educação Básica e
do Ensino Superior, que estejam em atividade e em formação inicial e
continuada, buscando aperfeiçoar a sua prática docente, por meio de
discussões acerca do complexo processo de ensino-aprendizagem. Busca,
por fim, estimular professores, pesquisadores e demais profissionais
envolvidos com a Educação e áreas afins, a fomentar um diálogo com a
docência e suas práticas interculturais com vistas à produção do
conhecimento científico.
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A formação de professores, mais que um sonho alimentado pelos
membros do corpo docente do Programa, constitui, por si mesma, uma
realidade itinerante; fluxos de “saber-fazer” para além de uma mera
disciplinarização de procedimentos pedagógicos. Por isso, na direção de
um conhecimento coletivo, este Programa realiza constante autorreflexão
em interlocução com as demandas da sociedade.
Todas as pesquisas de mestrado concluídas e defendidas, bem como
as pesquisas que se encontram em andamento, podem ser consideradas
como ações concretas do PPGFP na busca pela integração, via formação
continuada stricto sensu, universidade-escola-sociedade e tem repercutido
na melhoria da educação básica local, regional e, consequentemente,
nacional.
Nessa proposta, a formação incorpora características de movimento,
do que é renovado e do que precisa se reconstruir, para que sejamos
autocríticos com nossas responsabilidades sociais e acadêmicas como
enquanto “formadores” de profissionais em “formação”. Considerando a
sociedade contemporânea e os sujeitos que lhes são subjacentes, o PPGFP
privilegia aprendizagens em fluxos e confluência de saberes.
Isso significa romper com os saberes de “transmissão”, inventando
trajetos que façam avançar os caminhos já trilhados nas práticas de ensinaraprender dos mestrandos de ontem, hoje e amanhã. Nessa perspectiva,
formação de educadores pressupõe valorizar o já vivido e aprendido:
acolher, conviver, compartilhar pensamentos e posturas pedagógicas, no
sentido de forjar uma inteligência “transversalmente” construída, através
de práticas investigativas “mestiças”, em sintonia com um cientificismo que
defende a pluralidade do conhecimento educativo em contexto de
sociodiversidade.
O público alvo de interessados em cursar este mestrado é bastante
heterogêneo, abarcando todas as licenciaturas. Profissionais do âmbito das
Ciências Exatas (já não tão exatas como se pretendiam), a exemplo da
Matemática, Química e Física, misturam-se, interagem com o campo das
Letras, Ciências Biológicas, Geografia, Historiadores, Educação Física,
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indicando que a demarcação “oficial” dos “campos” científicos cede lugar à
interdisciplinaridade de saberes e diversas contribuições acadêmicas,
materializadas nos produtos de intervenção pedagógica pensados para
apropriação nas diferentes instituições escolares para onde os novos
mestres retornam para atuar.
Em nome da não colonização do conhecimento, o PPGFP sugere
olhares multifacetados sobre a prática de ensinar e aprender, ajustando-se
em seus objetivos e fazendo-se novo a cada dia, interrogando-se, porque
saberes e pesquisas não se concluem com pontos finais, como se fossem
“suficientes”. Esse movimento desejável de prosseguir, de fazer o caminho
ao caminhar, implica valorizar múltiplas vias da educação, ressaltando a
centralidade do professor como sujeito transformador de realidades
educativas, com suas contradições, subtextos e subjetividades. Nessa
dinâmica, a identidade docente adquire visibilidade sociocultural na nossa
região, inspirando novas turmas e diferentes pesquisas, cujos potenciais
para se reinventar, na verdade, “renovam” nossos ofícios de mestres.
Todo esse trabalho acadêmico

comprova as possibilidades

formativas que o PPGFP permite ao nosso público alvo, e que minimiza o
preconceito ainda patente no país no que se refere ao mérito da formação
através de Mestrados Profissionais.
Assim, considerando essa discussão, podemos conceber o PPGFP
como um mestrado de referência, sobretudo, no tocante aos sistemas de
ensino locais e regionais e às políticas de educação continuada de
professores das redes estaduais e municipais no estado da Paraíba. Fato
que é comprovado pela consolidação do nosso mestrado no meio
acadêmico, bem como pelo seu reconhecimento homologado pela CAPES,
na última avaliação quadrienal (2017) de cursos de pós-graduação.
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PEDAGOGIA DO AUDIOVISUAL: REFLEXÃO DA
SOCIODIVERSIDADE ATRAVÉS DO FILME MACHUCA
Joelma da Silva Neves14
[...] É o melhor instrumento para exprimir o mundo dos
sonhos, das emoções, do instinto. Em todos os filmes,
bons ou maus, além e apesar das intenções dos
realizadores, a poesia cinematográfica luta para vir à
tona e se manifestar.
(Luis Buñel, A poesia do cinema, 1955)

Iniciando nossa conversa
Este relato surgiu a partir das inquietações e discussões realizadas
nas aulas de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos, do Programa de
Pós-graduação em Formação de Professores da UEPB/Campus I, quando as
professoras da disciplina lançaram a proposta de relatarmos alguma
experiência que considerávamos importante na nossa prática pedagógica.
Assim, foi iniciado um processo de busca e seleção de uma temática que
pudesse, de alguma forma, ser também relevante para os leitores.
Desse modo, a narrativa dessa experiência foi escolhida,
principalmente, porque foi uma das responsáveis pela defesa do uso do
audiovisual em sala de aula, através de minha dissertação de mestrado, em
fase de elaboração, permeando também a confecção do produto final a ser
disponibilizado para alunos e professores, como exigência do referido
programa. Fica também evidenciada, neste texto, a minha crença positiva
quanto à apropriação do cinema no ambiente escolar, tanto nas aulas de
línguas adicionais como demais disciplinas escolares.

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Universidade
Estadual da Paraíba (PPGFP/UEPB). jo_elma_n@hotmail.com
14
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Por isso, busco refletir sobre o cinema em sala de aula e ressaltar a
importância do estágio para a formação acadêmica de um professor. Com
essa, descrevo a primeira experiência de estágio que considero de suma
importância em minha vida acadêmica e profissional, porque foi através
dela que pude alicerçar minha formação e perceber o potencial do
audiovisual como mediador do ensino de línguas adicionais15 na escola.
Assim, identifico no cinema um recurso tecnológico a ser utilizado em sala
de aula, por possibilitar um leque de possibilidades que não se reduzem
apenas ao entretenimento, a que muitos professores se detêm para
preencher a aula, estratégia que muitas vezes é adotada por alguns
professores em substituição às aulas.
Parto das premissas legais instituídas pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais – Ensino Fundamental (1998) e as Orientações Curriculares para
o Ensino Médio (2006), documentos oficiais do ensino brasileiro. Além de
textos e teóricos que tratam dos usos do cinema em sala de aula e da
relevância do estágio para a formação de professores.
Ressalto também a importância do gênero relato, pois, como afirma
Ferreira (2017), ele tem um papel formativo para o próprio educador e para
quem o lê, socializando experiências. Dessa forma, o relato exerce uma
função de suma importância para a prática docente, a de o profissional
voltar o olhar para si mesmo, para o dia a dia de suas ações, de maneira
reflexiva e crítica.
Luz, câmera, experenciação
O componente curricular de Estágio tem um papel importante tanto
na licenciatura em Letras, quanto em outras áreas de atuação pedagógica. É
Utilizamos o termo língua adicional como alternativa para língua estrangeira, que remete a algo
alheio, distante. Nesse sentido, compartilhamos do pensamento de Leffa e Irala (2014), pois,
segundo os autores, é “uma língua que o aluno aprende por acréscimo, além da(s) que ele já sabe
e que, por isso, pode ter como ponto de partida outras línguas, o que sugere possivelmente uma
convivência pacífica entre as línguas, que não competem entre si, mas que se complementam”
(LEFFA; IRALA, 2014, p.22).
15
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um divisor de águas para alunos e professores, pois é um mediador entre
teoria e prática, tornando-as indissociáveis. Como consideram Lima e
Pimenta (2006, p.14) “o estágio curricular é a atividade teórica de
conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade”. Desse
modo, o estagiário, além de ter o suporte teórico e uma base prática, terá
também a oportunidade de conhecer o ambiente escolar e se relacionar com
os alunos, sendo de fundamental importância para o estudante em
formação.
O professor no processo de ensino de uma Língua Adicional, e, no
nosso caso, o espanhol, deve proporcionar um envolvimento do aluno com
base nas diversas manifestações da língua, sejam elas orais ou escritas,
assim como culturais ou históricas. O ensino de espanhol, então, deve além
de abordar os aspectos gramaticais e lexicais da língua, ir além e introduzir
ao contexto do aluno variedades linguísticas e culturais, não deixando de
lado os conhecimentos que os alunos já possuem, o seu conhecimento de
mundo.
De acordo com as OCEM (2006):
De todas as críticas, a mais importante é a redução da língua a
uma única função, a comunicação, desconsiderando-se por
completo a complexidade do seu papel na vida humana, e
deixando-se de lado o lugar da subjetividade na aprendizagem
de segundas línguas (BRASIL, 2006, p. 132).

O estágio de intervenção aqui relatado foi desenvolvido no segundo
semestre de 2013 em uma escola estadual do interior da Paraíba, mais
especificamente no cariri paraibano. Quando foi lançada uma proposta
pelo professor em relação às aulas que iríamos ministrar e já possuindo
interesse pelos usos do cinema, criamos um projeto que tinha como foco
central o uso de audiovisual pensando-se, principalmente, na abordagem
intercultural em sala.
Nesse

sentido,

entender

a

relevância

de

se

promover

a

interculturalidade no processo de ensino/aprendizagem como forma de
reflexão e busca de diálogos com “os diferentes” é de fundamental
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importância. Necessário para a formação não apenas de alunos, mas de
cidadãos capazes de intervir e perceber a realidade desde distintas óticas e
capazes de se relacionarem positivamente com o outro, como argumenta
Candau:
A perspectiva intercultural que defendo quer promover uma
educação para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo
entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação
para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados
pela

assimetria

de

poder

entre

os

diferentes

grupos

socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a
construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam
dialeticamente integradas. A perspectiva intercultural está
orientada à construção de uma sociedade democrática, plural,
humana, que articule políticas de igualdade com políticas de
identidade (CANDAU, 2008, p. 52).

Diante desta perspectiva, o ensino com vistas à interculturalidade
pode ser um agente transformador na educação e na vida dos alunos. A
partir do momento que foi proposto esse desafio, logo se chegou à
conclusão de que seriam utilizados filmes, tendo em vista que queríamos
que os alunos tivessem um contato com a língua que não fosse apenas
através de nós professores. De uma forma geral, a utilização do cinema em
sala muitas vezes é feita de forma errônea e queríamos apresentar aos
alunos um novo modo de ver a língua, pois o filme, além de ser uma
ferramenta importantíssima para o ensino de línguas adicionais, é um meio
capaz de fugir da rotina de aulas expositivas a que muitos professores se
detêm. Reija esclarece que “é necessário salientar que o vídeo é um recurso
didático, não um fim em si mesmo. E dependendo da situação, pode haver
um recurso mais apropriado para o objetivo do professor” (REIJA, 1996, p.
218).
Com vistas ao discutido, o ensino de línguas deve levar em
consideração tanto o saber do aluno, seu conhecimento de mundo e seus
letramentos, como também introduzir novos modos de conhecer e perceber
a realidade, como é evidenciado nos Parâmetros Curriculares Nacionais:
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(...) na aprendizagem de línguas o que se tem a aprender é
também, imediatamente, o uso do conhecimento, ou seja, o que
se aprende e o seu uso devem vir juntos no processo de ensinar
e aprender línguas. Assim, caracterizar o objeto de ensino
significa caracterizar os conhecimentos e os usos que as pessoas
fazem deles ao agirem na sociedade (BRASIL, 1998, p.27).

Assim, a socialização entre o ensino de línguas e o conhecimento de
mundo que o aluno possui provoca no sujeito - aprendiz um estímulo para
o aprendizado ajudando-o a aumentar a sua autoconfiança enquanto ser
humano e cidadão. Aprendendo sobre si e sobre o mundo plural e
heterogêneo em que vivemos, cada dia mais inter-relacionado e
tecnológico, marcado por valores culturais, políticos e sociais distintos. O
aluno, aprendiz de uma língua adicional, será proficiente e desenvolverá
tanto as competências linguísticas e discursivas, como também atitudinais e
relacionais, relativas à sua capacidade de agir e pensar no mundo. Assim
afirmam os PCN:
A aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao
aluno seu engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se
envolver outros no discurso. Isso pode ser valorizado em sala
de aula por meio de atividades pedagógicas centradas na
constituição do aluno como ser discursivo, ou seja, sua
construção como sujeita no discurso via Língua Estrangeira.
Essa construção passa pelo envolvimento do aluno com os
processos sociais de criar significados por intermédio da
utilização de uma língua estrangeira (BRASIL, 1998, p.19).

O ensino deve contemplar todos os fatores que contribuam para a
aprendizagem. Dessa forma, uma disciplina deve interagir com as demais,
podendo ser mediadas por temas transversais, como ética, inclusão social,
pluralidade cultural, meio ambiente, entre outros, indispensáveis à
formação integral do aluno. Assim, os estudantes terão a oportunidade de
se tornarem sujeitos críticos, que possam discorrer e intervir sobre a
realidade de forma consciente. Sujeitos esses de reflexões prático-teóricas
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que possuam, além de uma compreensão e expressão escrita e oral da
língua estudada, a habilidade de se responsabilizar pela construção do
conhecimento, de desenvolver a autonomia, de elaborar as condições de
interpretação das narrativas do cinema em interação com os conteúdos
estudados.
O porquê da sétima arte na sala de aula
Quero discutir aqui alguns aspectos que me fizeram destacar o filme
como um recurso didático poderoso no ensino de línguas adicionais. O
primeiro que considero importante é o seu caráter lúdico. De acordo com
Lopes,
A primeira ideia que inspirou a invenção do cinema talvez não
tenha sido outra senão a do entretenimento, por que o homem,
marcado

para

o

trabalho,

sempre

procurou

inventar

instrumentos e maquinarias que amenizassem o cansaço do
trabalho e o levassem ao ócio e a diversão (LOPES, 2009, p.4).

A princípio, o cinema não foi criado como meio didático e até hoje
não o é, mas levar as pessoas ao lazer, tirando-as da mesmice do dia a dia,
despertá-las para a curiosidade é um artifício que o cinema é capaz de
possibilitar.
Lopes (2009, p.5) é enfático ao dizer que o cinema é uma arte que
supera todas as outras, porque “é uma arte da vida e do movimento”,
tendo o poder de distrair e motivar as pessoas, um recurso que, em si
mesmo, já gera atenção. E na escola pode agregar-se às aulas expositivas,
nas quais o professor é o principal agente de conhecimento, novas estéticas
de compreensão de outras realidades e conduz os alunos a perceberem e
verem o mundo sob outras óticas, indispensável para aprendizagem de
uma Língua Adicional. Stefani (2010) acrescenta que
O cinema foi pensado, primordialmente, com o intuito de
entreter e divertir o público. Esse fato não pode ser ignorado
quando escolhemos esse recurso como conteúdo para o ensino
de língua estrangeira. O caráter lúdico do cinema é uma das

32

razões que justificam seu uso nas aulas de LE, considerando
que, à medida que entretém, o filme desperta o interesse do
aprendente (STEFANI, 2010, p, 59).

Outro aspecto para ser apontado em relação ao cinema como
recurso pedagógico é pelo fato de ser capaz de introduzir na realidade do
aluno outras informações culturais como valores, crenças, costumes e
línguas diversificadas, enfim, outras formas de ver e viver, muitas vezes
distintas da nossa, mas que nos são aproximadas a medida que são
projetadas na tela. O cinema não se reduz apenas à apreensão ou
reprodução da língua falada ou de imagens em movimento. É mecanismo
projetor de culturas, modos de viver, de perceber o mundo. De acordo com
Napolitano:
Trabalhar com o cinema na sala de aula é ajudar a escola a
reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois
o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os
valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra
de arte (NAPOLITANO, 2003, p. 11-12).

A língua é o espelho que reflete cultura, é parte dele e o constitui
como tal. Pode-se dizer que cultura e língua não podem ser vistas de forma
isolada. De acordo com as OCEM (2006, p. 147), “dominar uma língua
estrangeira supõe conhecer, também e principalmente, os valores e crenças
presentes em diferentes grupos sociais”. A sétima arte, neste contexto,
insere-se como recurso mediador, capaz de apresentar o outro ao aprendiz
de línguas.
A questão do cinema no ensino do espanhol gera uma relação que
se estabelece com o “outro”. Paiva (2005) argumenta que quanto mais o
aprendiz se relaciona com a língua, quanto mais ele se aproxima da cultura
do outro, mais ele aprende a língua, pois, fazendo assim, se apropria dela, a
toma para si. Eis um dos quesitos necessários para a aprendizagem de uma
língua adicional “conhecê-la”, não somente a gramática ou a sintaxe, mas
também as suas manifestações culturais.
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Ignorar esse aspecto é desconhecer por completo o “outro”. Qual a
importância de aprender uma nova língua e falá-la com fluência se não há
uma atitude de respeito com os seus falantes? Quando se ignora a
diversidade sociocultural existente? Nesse sentido, o audiovisual é um
mediador capaz de estabelecer relação com o outro, o outro que nós
observamos de longe, mas que se faz tão perto e presente ao assistirmos
uma película.
O outro é uma questão de alteridade, nisso a compreensão das
diferenças é um dos seus princípios, mas não o único. Desse modo, o Eu só
existe porque se constitui a partir da relação com o Tu e das múltiplas
vozes que os atravessam. Nas palavras de Dinis,
[...] o maior exercício de alteridade é mais do que reconhecer o
direito à diferença do outro, é desejar encontros com o outro
que nos arranquem da condição de permanecermos o mesmo,
uma paixão por territórios desconhecidos que são um convite
para uma experimentação de diferentes formas de estar no
mundo (DINIS, 2005, p. 74)

A combinação de som e imagem, através do vídeo, como meio de
comunicação de ideias, sentimentos e concepções, pode refletir pessoas da
vida real. Isso gera empatia, que é o processo de se colocar no lugar do
outro, procurar perceber seus anseios, medos, incertezas, alegrias, emoções.
Desse modo, além de estar em contato com o outro é saber ouvi-lo,
buscando compreendê-lo. Porém, é preciso que o aprendiz esteja disposto a
se relacionar com a nova língua trazendo-a para perto de si e indo além,
numa aproximação com a realidade do outro, relacionando-se com a língua
que pretende adquirir através de sua cultura.
Adquirir de fato uma língua adicional requer vários fatores, não se
resume apenas à aquisição das quatro destrezas da comunicação
(compreensão oral, compreensão escrita, expressão oral e expressão
escrita), não reduzindo a importância do domínio dessas capacidades, mas
chamando atenção para atitudes frente à cultura da língua que está sendo
estudada na escola. O cinema, além de entreter ou nos apresentar outras
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culturas, também é capaz de produzir em quem está assistindo diferentes
sentimentos e sensações imprevisíveis. Segundo Lopes (2009), essa arte se
apresenta como um meio que pode nos levar à “prática social”, pois assistir
a um filme é muito mais do que apenas ver uma narrativa fílmica, vai além
e nos conduz a reflexões acerca de nossa própria realidade. Ela ainda
explica:
O cinema nasce para (re) apresentar o mundo ao homem, para
que ele se veja e reveja de forma ampliada em suas relações
consigo mesmo, com os outros, com os meios, com os processos
existenciais, com sua maneira de pensar e agir. A tela do cinema
é como um espelho e o que reflete é o próprio ego (LOPES,
2009, p.8).

O cinema é capaz de fazer o ser humano refletir, o instigando,
amedrontando, perturbando, distraindo, enfim, expondo aquilo que muitas
vezes passa despercebido aos nossos olhos, facetas que já não mais nos
causavam comoção por ter se tornado parte do cotidiano.
Por fim, o cinema também pode ser um mediador no ensino de
língua adicional no que se refere às variedades linguísticas. Esta arte não é
manipulada para os fins didáticos, dentre os seus objetivos não está o
ensino e a educação escolar. Apresentar a modalidade oral em situações
verossímeis de comunicação, sem manipulação, possibilita ao aluno
conhecer além das teorias sobre a língua, mas reconhecendo o contexto
social em que a língua está inserida.
A sétima arte, por manifestar em tela diversas imagens (verbal e não
verbal), diferentes discursos, em situações verossímeis da fala, pode
promover a aprendizagem de línguas adicionais, pois é a representação da
língua estudada no seu contexto próprio. Sobre esse tema, Stefani (2010)
argumenta que:
A percepção de diferentes linguagens por meio do cinema
ocorre, não somente por meio da expressão verbal dos
personagens, mas principalmente por meio das imagens, que
provêm

informações

compreensão

do
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verbais

insumo

e

visuais,

linguístico.

facilitando

Quando

a

podemos

visualizar interações entre falantes do idioma, obtemos maior
quantidade de informações linguístico-culturais que facilitam a
compreensão e a aquisição da língua, além de expandirmos a
percepção das variedades linguísticas e dos diferentes sotaques
(STEFANI, 2010, p.61).

Desse modo, o professor de línguas não é mais o único que insere o
“outro” no contexto do aluno; os próprios alunos poderão ter contato com
os sujeitos da língua alvo estudada, ver suas ações, seus gestos, seus
diálogos, suas interações, seus comportamentos; enfim, poderão ter uma
visão mais ampliada da língua por meio da linguagem audiovisual.

Disponível em: http://barfutura.com/es/machuca/.

Cinema: uma aula com que não machuca
A prática com o audiovisual foi desenvolvida em uma escola
estadual do interior da Paraíba, no município de Zabelê. Para tanto, foi
realizada pesquisa bibliográfica em documentos oficiais, como os
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Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Fundamental (1998) e as
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), além de textos que
abordam a questão do uso do cinema em sala de aula e também a respeito
do estágio.
As aulas foram ministradas através de um Curso Piloto, no
contraturno escolar, numa turma composta por aproximadamente 20
jovens: alunos do 6º ao 9º ano do ensino Fundamental, com idades entre 14
a 18 anos. Também é importante ressaltar que esse curso foi ministrado
juntamente com uma colega da graduação que, devido às afinidades na
trajetória acadêmica, escolhemos para compor uma dupla. A carga horária
total ministrada foi de 16 horas, divididas em aulas de 4 horas cada.
O filme Machuca (WOOD, 2004) se passa no ano de 1973. Nele, uma
escola da elite chilena torna-se o campo de encontro e atuação de diversas
crenças, a partir do momento que o responsável pelo ensino, o Padre Mc
Enroe, começa a aceitar no colégio meninos de um bairro carente da
comunidade vizinha, oferecendo a estes uma educação de qualidade. A
escola e os indivíduos que a compõe (alunos, professores, pais de alunos) se
deparam com realidades sociais e econômicas distintas, que a todo o
momento vão divergir e entrar em conflito, tanto por parte dos pais como
dos próprios alunos.
Os personagens principais, Gonzalo Infante e Pedro Machuca, são
duas crianças de onze anos que moram em Santiago/Chile. O primeiro vive
em um bairro de classe privilegiada e o segundo num humilde povoado,
recentemente instalado a poucas quadras de distância, configurando dois
mundos separados por uma grande muralha invisível. Barreira que alguns,
em seu esforço de tornar realidade os sonhos de uma época de esperanças
revolucionárias, querem derrubar.
Um desses sonhadores é o diretor do colégio, o Sr. Mc Enroe, que,
com o apoio de alguns dos pais, integra, na elitista instituição, meninos de
famílias de escassos recursos procedentes do povoado, com a firme decisão
de que aprendam a se respeitar mutuamente, apesar das diferenças que os
separam. É dessa maneira, dividindo a
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mesma sala, que nasce uma

amizade entre Pedro Machuca e Gonzalo Infante cheia de descobrimentos e
surpresas.
Em todo o filme, há um discurso que reflete a ideia de manutenção
de um status quo por parte da maioria dos indivíduos, através de um
discurso rígido que considera que posições sociais não podem ser alteradas.
Apesar das investidas do diretor, ao tentar estimular a convivência, por
vezes isso se acentua. Contudo, a amizade que se desenvolve entre
Machuca e Infante pode ser um exemplo de que algo pode ser modificado,
melhorado, pois, independentemente do lugar que tenham nascido, cada
um por problemas, dificuldades, alegrias e desafios.
Para a utilização do filme Machuca em sala, pensamos em um plano
de aula que privilegiasse o antes, o durante e o depois do filme, visando à
aprendizagem dos alunos, instigando uma maior percepção dos diversos
aspectos que o filme apresenta. Nesse sentido, antes de iniciar a exibição,
fiz uma sondagem com os alunos sobre o conhecimento que eles possuíam
sobre

o

Chile

(aspectos

geográficos,

culturais,

sociais,

políticos).

Percebemos que antes de apresentar o filme, seria necessário falar dos seus
personagens, numa investigação preliminar sobre o que os alunos saberiam
sobre o lugar mostrado no enredo.
O filme aborda uma temática específica, referente ao Golpe de
Estado que instaurou o regime militar de Augusto Pinochet, que produziu
disparidades e confrontos internos no país, assim como conflitos políticopartidários. Os alunos tinham pouco conhecimento sobre esse lugar, por
isso, foi pedido que prestassem bastante atenção ao filme, pois ele iria
revelar vários aspectos desta nação.
A primeira tarefa realizada possuiu o intuito de despertar a
curiosidade a respeito do filme, de modo que ficassem mais atentos à
exibição. Para tanto, foi exposto o trailer e pedido aos alunos que
escrevessem uma sinopse de acordo com o que viram no resumo do filme.
Durante a exibição, optamos pela aplicação de um questionário “de
verdadeiro ou falso”, para que essa atividade apontasse alguns aspectos
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relevantes da história, do contexto em que o filme se insere, os conflitos
políticos e as desigualdades sociais mostradas.
Depois da exibição, foi realizado um debate na sala de aula a
respeito das vivências sociais vistas, com isso buscou-se que os alunos
pudessem relacionar ou aproximar as realidades existentes, a do aluno
enquanto sujeito e a do cinema enquanto prática social. Para refletir
também sobre o respeito ao diverso e à busca da resolução de conflitos
sociais de modo reflexivo e crítico.
Nesse momento da interação, os alunos relataram que já viram
pessoas que tinham dificuldade de aceitar as diferenças, os preconceitos e
estereótipos em relação a outras, não apenas por possuírem classes sociais
diferentes, mas também por questões de sexualidade, cor de pele,
preferência política. Também foi citado que, no Brasil, apesar de o direito à
educação estar previsto na Constituição Federal, muitas crianças não têm
acesso a um ensino de qualidade por diversos motivos.
Quanto ao gênero fílmico utilizado, também foi possível discutir
questões relacionadas ao bullying, prática comum entre pessoas que não
convivem com os diferentes e, por vezes, recorrem à violência, diminuindo
ou menosprezando colegas na escola. Além disso, os alunos atentaram
também para a importância do valor da amizade e do respeito para com o
outro, de forma a aprender a valorizar a diversidade cultural para a
condição de enriquecimento mútuo.
Por fim, foram abordadas algumas variedades linguísticas chilenas,
mostradas no filme, os chamados chilenismos. Nesse caso, a atividade se deu
através de interpretação, na qual foram dados alguns diálogos do filme,
contendo termos próprios do país, e os alunos deveriam tentar traduzi-los,
procurando sentidos que se enquadrassem aos diálogos expostos.
Os alunos também relataram a dificuldade de entender a forma
como os nativos falavam. As respostas foram muito variadas, alguns
reclamaram principalmente que as personagens falavam muito rápido e
que não conseguiam entender. Outro aspecto destacado foi em relação ao
momento histórico que passava o Chile, marcado por revolta política e
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pobreza da população. Eles também se divertiram com algumas cenas
protagonizadas por Pedro Machuca e Gonzalo Infante, relatando a amizade
que se desenvolveu entre os personagens apesar das diferenças que os
caracterizavam.
Considerações Finais
Conforme este relato de prática docente, executado no estágio, pude
perceber que é uma atividade que pode conduzir os alunos a caminhos
mais amplos e ser uma espécie de divisor de águas para os professores em
formação. Considero que o estágio é um momento relevante na nossa
caminhada rumo à docência, nele nos deparamos com um terreno no qual
iremos atuar. Nesse ambiente, tão conhecido por nós enquanto alunos
durante os anos de educação básica, podemos refletir desde uma nova
perspectiva, agora como professores, até sobre os desafios desta prática.
Percebo que essa experiência, vivenciada anos anteriores, ainda hoje
se reflete em minha prática, e apesar dos percalços e das possíveis falhas
executadas na aula que ministrei, naquela ocasião, são evidentes os saldos
positivos da vivência e experiência adquiridos.
Pensar no ensino de línguas adicionais é buscar promover o
desenvolvimento das quatro destrezas da comunicação (compreensão e
expressão oral e escrita) no aluno, de forma que uma não anule a outra.
Mas é importante que nós, como professores, pensemos também em trazer
para o contexto do aluno os aspectos sociais e culturais da língua estudada.
O cinema utilizado na sala de aula foi uma estratégia pedagógica
que adotei para levar ao contexto do aluno, dentro do ambiente formal,
outra língua, cultura e modos de organização social e experiência política
próprios do povo chileno, assim como suas particularidades linguísticas.
Foi possível promover, a partir deste novo olhar, a reflexão a respeito de
realidades que já conhecemos, mas que nos passam despercebidas.
Além disso, quero também enfatizar que a sétima arte não é um
recurso que deve ser utilizado em sala de aula como um fim por si mesmo,
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mas como um meio que contribui para o ensino de línguas adicionais, não
um fim. Devemos ter consciência de que ensinar através do cinema requer
antes de tudo análise, reflexão e pesquisa da obra que será utilizada no
espaço de sala de aula.
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CAMINHOS QUE VALEM A CENA:
O AUDIOVISUAL NA PRÁTICA EDUCATIVA ESCOLAR
Jaquicilene Ferreira da Silva Alves16
De tudo, ficaram três coisas: a certeza de que ele estava
sempre começando, a certeza de que era preciso
continuar e a certeza de que seria interrompido antes de
terminar. Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer
da queda um passo de dança, do medo uma escada, do
sono uma ponte, da procura um encontro.
(Fernando Sabino)

Primeira tomada: contextualizando a cena
As imagens e o movimento sempre estiveram presentes em minha
vida. A moldura que enquadrava a imagem estática da janela da sala de
aula na minha infância e a moldura da janela do ônibus no movimento das
cores das paisagens ao voltar da escola foram prenúncios dos rumos que
tomariam a minha vida profissional. Essas vivências passadas, nunca
percebidas antes, vieram à tona ao buscar justificar o trabalho com o
cinema na sala de aula.
O audiovisual é uma atividade constante na minha vida
profissional. Como professora dos anos iniciais do ensino fundamental
tinha claro que dinamizar as aulas era uma forma de torná-las mais
interessantes, estimulando a atenção das crianças pelas imagens, músicas,
mídias e filmes. Práticas desafiadas constantemente pelas ausências dos
recursos das escolas públicas. A princípio, era uma iniciativa instrumental,
em alguns momentos subsidiava os conteúdos, em outros era uma
premiação no último horário da sexta-feira. Uma visão completamente
oposta da que tenho atualmente.
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Universidade
Estadual da Paraíba, campus I. jaquicilene@gmail.com
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O objetivo desse relato é apresentar de que forma o cinema passou a
fazer parte da minha vida profissional como uma prática educativa escolar.
É relevante afirmar a amplitude que este audiovisual propõe como
linguagem de criação e cineclubista. Além da importância de formar os
professores e professoras para as vivências com essas atividades.
Particularmente, por não estar ligada a programas e novelas da
televisão, e afastada do cinema comércio representado pelas grandes salas
por falta de dinheiro, hipoteticamente não faria de mim uma professora
que acreditasse nessa linguagem artística e educativa. Entretanto, a
possibilidade de inverter o papel de telespectador para criação subjetiva
advinda da realidade das crianças foi uma possibilidade de oportunizar o
protagonismo infantil pela realidade em que vive. Fazendo-me mergulhar
numa perspectiva diferenciada que tinha como alicerce apenas o olhar.
Esse encantamento em vivenciar o cinema como uma prática
educativa foi fruto de um convite da Semente Cinematográfica17 que lançou
uma proposta de implementar uma Escola Experimental de Cinema18 dentro
da escola alicerçada pela formação de professores, ateliê de criação
cinematográfica em forma de oficinas nas salas de aula e formação de
cineclube para as crianças.
Ao justificar meu interesse por essa proposta, trago o fardo de uma
professora, que vinha buscando algo inovador, que trouxesse vida às suas
aulas ressignificando o aprendizado. Vivenciar essa proposta com o
audiovisual dependia apenas da minha aceitação e perspicácia em motivar
Uma iniciativa privada voltada para a criação e desenvolvimento de práticas educativas
inovadoras com o uso do cinema, tal iniciativa é uma ramificação da produtora Pigmento
Cinematográfico para atuar no setor da educação desenvolvendo as possibilidades educativas do
cinema. O grupo de trabalho é formado por profissionais das áreas da educação, comunicação e
artes: cineastas, educadores e pesquisadores.
17

A Escola Experimental de Cinema-EEC é uma iniciativa do projeto Semente Cinematográfica,
parceira do projeto Inventar com a Diferença: Cinema, Educação e Direitos Humanos
(Universidade Federal Fluminense – RJ, e Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais) e da
Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Jose Albino Pimentel. Conta ainda
com a parceria do Tintin Cineclube, Grupo de Pesquisa Jornalismo, Gênero e Educomunicação da
UFPB e do Cearte – Centro Estadual de Arte.
18
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as crianças da turma. O projeto previa atividades no contraturno com duas
turmas para toda a escola. Mas a inquietação foi tamanha que todos os
professores e professoras da escola quiseram participar. Desta forma, o
remanejamento de horário se concretizou pela aceitação dos mediadores
que se fizeram disponíveis para o trabalho com todas as 10 turmas da
escola, sendo duas aulas semanais para cada uma delas.
A escola precisou se reorganizar para receber o projeto, por ser uma
escola pequena da zona rural, com poucas salas, foi preciso otimizar os
espaços úteis. Uma saída foi transformar uma sala que tinha características
de depósito em uma sala de cinema. O espaço não era grande e não tinha
segurança. Para utilizá-lo era preciso buscar o projetor, a caixa de som e os
demais equipamentos, instalar e ao término guardar tudo novamente.
Neste espaço, as crianças entravam descalças e sentavam no chão, as
imagens eram projetadas na parede e as conversas aconteciam em círculos.
Para um melhor entendimento deste relato, subdividi em tópicos as
informações que contribuirão para a compreensão do leitor. Primeiro
apresentando a escola, e, posteriormente, explicitando as atividades que a
Escola Experimental de Cinema veio a desenvolver no biênio 2016/2017. Os
títulos dos tópicos são termos utilizados no cinema para enfatizar esse
passo a passo e como forma de reafirmar um novo momento da minha
prática pedagógica tendo como base a alteridade. E ainda, o quanto essa
experiência foi impactante para que pudesse autoavaliar o formato
tradicional que vinha reproduzindo nas minhas aulas cotidianas.
Ao reconhecer que o formato que trabalhava estava cansativo tanto
para mim quanto para as crianças, não procuro culpados, apenas socializo
o desafio constante de educar de acordo com o pensamento de Fresquet
(2017), provocando práticas pedagógicas que não se esqueceram da magia
do aprender e que sacudam a escola como um espaço de movimento e
alegria.
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O melhor ângulo: onde ocorre a cena
A Escola Experimental de Cinema foi implementada dentro da
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental José Albino Pimentel,
localizada entre os quilombos de Gurugi e Ipiranga que ocupam o mesmo
território. Essas comunidades fazem parte do município de Conde, que fica
a 27 quilômetros de João Pessoa, capital da Paraíba. Estão geograficamente
posicionadas as margens de rodovia PB 018, que ligam a zona urbana do
município de Conde às belas praias de Jacumã, Carapibus, Tabatinga,
Coqueirinho e Tambaba no litoral sul paraibano. Esta última é muito
conhecida por ser um paraíso para o naturismo.
A

formação

dessas

comunidades,

além

de

um

território

remanescente de quilombo, também está ligada à conquista da terra. As
marcas deste processo estão imbuídas na história de alguns moradores que
vivenciaram seus entes queridos serem assassinados lutando pela
conquista do direito de moradia e sustento. As duas comunidades são
certificadas pela Fundação Cultural Palmares como remanentes de
quilombo desde o ano de 2006. E, mesmo com todo esse histórico, não
existem registros na escola que tratem essas particularidades.
As comunidades de Gurugi e Ipiranga são bastante conhecidas pelo
turismo, agricultura e cultura. Os rios Gurugi e Sucupira, por exemplo,
atraem pessoas de todos os lugares para desfrutar de suas águas cristalinas.
Na agricultura que acontece para subsistência e comércio externo encontrase uma grande variedade agrícola em todas as épocas do ano, como caju,
manga, acerola, mamão, pitomba, milho, macaxeira, inhame, entre outras.
E esses alimentos também eram os presentes que eu costumava ganhar das
crianças e adolescentes que faziam parte da minha turma, o 5º Ano A,
considerando que boa parte das famílias das crianças sobrevive da
agricultura.
As iniciativas de trabalho das mulheres são as mais variadas. Pelo
sistema de cooperativas formais e informais, algumas trabalham com a
confecção de bijuterias e biojóias, outras com a produção e venda do óleo
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ou manteiga do coco, com o artesanato de barro e ainda com a culinária de
pães e bolos, especificamente, feitos com a macaxeira.
A cultura local é um caso particular na diversidade. Atividades
como capoeira e maculelê são constantemente praticadas. A Lapinha
também tem um espaço na comunidade, principalmente no Ipiranga, mas a
prática do Coco de Roda é a mais divulgada, haja vista que existe um grupo
de pessoas que mantém viva a tradição: o Novo Quilombo. Esse grupo é
formado por uma família que tem ligação direta com a primeira professora
dessas comunidades, a Srª Lina Rodrigues. Em homenagem a ela, a família
Rodrigues conserva a sua casa, que se transformou em um museu aberto à
visitação.

Museu quilombola – casa onde viveu a Profª Lina Rodrigues

Ao apresentar essas comunidades, registro a importância do
território e tudo o que ele representa para a educação, em conformidade
com as Diretrizes Curriculares para a Educação Escolar Quilombola (2013).
Um território repleto de significados e subjetividades, que se abriu para
comportar um projeto em que o audiovisual transpassou os muros da
escola e apresentou o cinema como um processo de socialização, como
afirma Duarte (2002).
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O enquadramento perfeito: formar para criar
Aceitar participar de um projeto que não teve a princípio nenhum
incentivo e participação da nossa mantenedora, no caso a Prefeitura
Municipal de Conde, pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, é um
salto no vazio. A primeira proposta para a implementação da Escola
Experimental de Cinema era claramente a formação para professores e
professoras da EMEIF José Albino Pimentel, e o primeiro problema da
primeira proposta era participar da formação sem abdicar dos dias letivos
previstos pelo calendário escolar. Mas estávamos dispostos a participar
dessa proposta que traria algo novo para nós, assim, comecei a perceber
como o audiovisual e o cinema seria um suporte para que essas atividades
pudessem ser realizadas na escola, reafirmando o pensamento de Migliorin
(2015).
Mesmo conseguindo realizar oito horas de formação na escola, esse
tempo foi insuficiente para atender à proposta do projeto. Todos os
professores e professoras da escola aceitaram participar da formação
durante cinco dias das nossas férias. Sinceramente, resisti usar um período
tão precioso para mim, até mesmo porque as formações docentes que
estava acostumada a participar, propiciadas pela Secretaria de educação,
acabavam se transformando num encontro para informes pedagógicos. Por
trás da resistência, sentia no meu íntimo que precisava participar de outro
formato de formação, o novo me seduzia e precisava arriscar, precisava
investir nessa ideia para me libertar de rótulos de formações que apenas
ocupavam o nosso tempo.
Assim, participei de um curso de iniciação à Pedagogia do Cinema
numa perspectiva de criação, que me transformou o meu fazer pedagógico.
Durante 5 dias do curso, descobri que não precisava de recursos
profissionais ou equipamentos de última geração para aproximar uma
prática que certamente traria o dinamismo tão esperado para minhas aulas.
Outras pessoas também se propuseram voluntariamente para participar
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dessa formação; foi uma oportunidade de conhecer muitas pessoas e ideias
novas.
Pelas oficinas completamente práticas, tivemos a oportunidade de
vivenciar por antecipação o que seria realizado com as crianças da escola.
Essas práticas, à luz de Candau (2013), nos oportunizavam assumir uma
postura de agente sociocultural e político. O processo de criação trouxe a
mobilidade que Migliorin (2015) sinaliza com fazer algo e aprender a fazer,
mas aprender de forma diferente, criar, olhar, perceber e sentir. Lançado o
desafio, a minha inquietude mudou de foco: conseguir transformar esses
ensinamentos em novos fazeres e saberes dentro do espaço escolar.

Vivenciando a formação inicial

Rebemos um livro chamado Cadernos do Inventar19 que seria nosso
parceiro na realização das atividades e um diário de bordo para o registro
de quem se sentisse confortável explicitar fatos do cotidiano que nos
levassem à reflexão da nossa prática docente. Talvez, a leitura desse relato
possa induzir ao questionamento: Qual a relação do cinema com o
currículo

escolar?

Sem

respostas

prontas,

afirmo

apenas

que

a

aprendizagem só tem sentido se formar para a vida. E a criança que se
sente respeitada pela sua professora e encantada pelo processo educativo
Trata-se de um guia com atividades práticas, no formato de oficinas, que abre possibilidades
para construir outras atividades no tocante ao cinema, educação e Direitos Humanos.
19
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torna-se protagonista da sua aprendizagem. Sucintamente, direciono
associações da complexidade de Morin (2003) como ilustrativo a essa
experiência entre o cinema e a educação.
Participar da formação não me tornava experiente ou capacitada
para desenvolver todas as práticas vivenciadas com as crianças, mas pelo
pensamento de Migliorin (2015), participar daquela formação me colocaria
no papel de fomentar uma leitura criativa sendo corresponsável pelo que
queria despertar nas crianças dos quilombos de Gurugi e Ipiranga nas
atividades em nossa escola.

Movimento da câmera: formação do Cineclube
Antes de formar o cineclube, foi essencial desmistificar a ideia de
que exibir qualquer filme como forma de ganhar tempo ou como mera
atividade recreativa não se adequava a ações cineclubistas. A formação do
cineclube da escola foi essencial para que as crianças de todos os anos
tivessem outro contato com o cinema que fosse desenhos ou filmes
comerciais.
As exibições eram mensais e tinham uma temática envolvida
acompanhada de debates no final. As turmas se reuniam no refeitório, pois
a sala de cinema não comportava a quantidade de crianças e nem sempre
aconteciam nas sextas-feiras, particularmente, eu preferia que as exibições
acontecessem em outro dia, para que em nenhuma hipótese fossem
confundidas com uma atividade escolar aleatória.
No primeiro mês, foi um grande desfio prender a atenção das
crianças, considerando que estavam acostumadas com um formato
superficial de cinema. Esperavam-se uma grande produção ou filmes que
estavam nas salas de cinema dos shoppings, o que justifica o pensamento
de Duarte (2002) ao enfatizar o cinema como uma prática social. A cultura
de parar, sentar, ouvir e conversar sobre a temática foi crescendo de acordo
com andamento das oficinas, pois passaram a conceber a produção fílmica
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pelo olhar, pela escolha da imagem, do local, e pela subjetividade do
cinema como comunicação e significado.

Atividade cineclubista

Pela articulação da Semente Cinematográfica, as crianças da escola
tiveram a oportunidade de conhecer uma sala de cinema. Na ocasião,
assistiram um filme nacional como aspira a Lei 13.006/1420, foi um
momento importante, pois, além de conhecerem o espaço que despertava
tanta curiosidade, os alunos perceberam a amplitude que o cinema
representa enquanto arte e linguagem.
O cineclube tornou-se uma atividade muito querida das turmas.
Principalmente, depois que as exibições passaram a acontecer com os filmes
das próprias crianças. Recentemente, tivemos uma sessão com o tema
amizade e o filme foi uma edição das crianças se declarando para seus
amigos e amigas da escola, as emoções das crianças e professores afloraram
com as declarações. Atividades dessa natureza apontam o cineclube como
uma atividade que reafirma o valor educativo do audiovisual na escola
enaltecendo uma prática pedagógica propositiva.

Lei 13.006 Acrescenta § 8o ao art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de produção nacional
nas escolas de educação básica.
20
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Luz, câmera, ação: iniciando as filmagens
Discorrer sobre os ateliês de criação que aconteceram na Escola
Experimental de Cinema é descrever um amor que nasceu por ter
acreditado que outras possibilidades podem acrescentar vida e movimento
nas atividades pedagógicas. E, simultaneamente, ter o entendimento de que
o cinema não é a única forma de transformar o espaço escolar num
ambiente transformador. Por antecipação, posso afirmar que nem todos os
professores e professoras se sentiram sensibilizados para continuar com a
Pedagogia do Cinema em suas salas de aula após o término do projeto. Mas
nada tira o êxito do que aconteceu na escola durante esse período.
A seguir, apresentarei, de forma particular, como os ateliês de
criação que aconteceram na turma do 5º ano A, considerando que era a
turma que atuava com professora, e, fazendo um destaque ao perfil dessa
turma, que era um misto de dificuldades de aprendizagem, de atenção e de
comportamento. Os mediadores da Semente Cinematográfica foram às
salas com o objetivo de apresentar o projeto e como as atividades
aconteceriam. De imediato, as crianças ficaram muito empolgadas, porque
para elas seria uma oportunidade de estarem livres dos cadernos e dos
livros.
Nas duas aulas semanais que os mediadores adentravam em sala
era um grande alvoroço. A presença deles era um suporte para que eu,
como professora da turma, tivesse iniciativa para mediar os conflitos de
acordo com o que havia exercitado durante a formação. O que passou a ser
uma constante com a continuidade dos encontros.
Com os recursos limitados dos nossos celulares os ateliês foram
iniciados. Na prática, nos deslocávamos para a sala de cinema e lá
assistíamos a pequenos filmes no formato que iríamos desenvolver as
nossas ações. No começo, ficávamos dentro dos espaços da escola, mas,
depois, fomos ocupando o território filmando o cotidiano das crianças e
suas vivências na comunidade.
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Fresquet (2017) ilustra esse momento com a função da escola em
reinventar modos, tornando os envolvidos em aprendentes e ensinantes. A
natureza das imagens é motivada pelo que a realidade representa e como a
criança se comporta nesse universo de aceitação e reafirmação, o que
justifica a alegria ao se verem com orgulho nas suas imagens projetadas.
Cada sala selecionou uma temática para realizar suas filmagens. A turma
do 5ºano A escolheu trabalhar com a agricultura, narrando as vivências de
duas crianças na sua relação com o território.

Gravações na comunidade

Empolgadas, as crianças se dividiam na elaboração do roteiro, nas
filmagens e preparação das cenas. Faziam sem precisar de nenhuma
intervenção, apenas os orientava para acalmar os ânimos, quando era
preciso. Percebíamos mais iniciativa dos alunos. Em resposta, após essas
aulas, como não conseguia seguir com outra atividade, eu aproveitava e
pedia para que as crianças escrevessem o que haviam vivenciado. Passei a
arquivar essas produções que sempre aumentavam de volume. Era nítido a
ampliação do vocabulário e como escreviam melhor. Essa alternativa foi
uma forma de expandir o que era trabalhado no ateliê da semana na escrita,
pois se consistia em algo que tinham o prazer em realizar.
Quando havia possibilidade, usávamos uma câmera para explorar
os conhecimentos das disciplinas. Meu eu professora estava bem com a
minha turma. Não precisava ser o centro das atenções, não precisava ficar
vigiando as atividades. Elas aconteciam naturalmente, apenas. Começamos
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a conversar mais, nos entender melhor. No início, não esperava que o
cinema impulsionasse o crescimento da minha turma, meu objetivo era
simplesmente fazer algo diferente do tradicional.
O nosso filme ficou pronto e o denominamos: Os meninos do
Gurugi . Nele coube a histórias de duas crianças, couberam os sonhos da
21

turma e as minhas expectativas alcançadas. Escolher as cenas e refazê-las
quando foi preciso foi algo maravilhoso. As dificuldades aconteceram,
foram muitas e nos incentivaram a seguir. O filme da turma foi a coroação
daquele momento singular. Na escola, foram produzidos 8 filmes narrando
as histórias da realidade de cada turma. No íntimo da minha emoção e
alegria tinha certeza de que aquilo que era previsto como o fim era apenas
o começo.
Cenas dos próximos capítulos
O encontro com o audiovisual me trouxe de volta à sala de aula em
busca de formação, um sonho adormecido, enterrado, que se transformou
numa semente. A nossa escola teve a primeira mostra de filmes, a
comunidade foi convidada e lotou o espaço de exibição. Foi uma noite
memorável. Não tinha a ideia de premiação, configurando a estética
educativa centrada apenas na exibição para apreciação. Os alunos
festejavam, eufóricos, ao se reconhecerem no momento da reprodução dos
filmes.
Depois desse projeto, a escola passou a ter mais visibilidade e outros
desdobramentos foram acontecendo. Um dos maiores ganhos foi a revisão
do projeto político-pedagógico. Revisitar esse documento foi uma forma de
reconhecer a relevância de trabalhar num território tão repleto de
significados. Mas, a adesão de todos ao projeto não garantiu a perpetuação
da prática do cinema na escola, uma escolha individual que deve ser
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Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=dRjUOyLo2oU
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respeitada. Afinal, o audiovisual não é a única forma de inovar na sala de
aula, é uma em meio às inúmeras formas.
Com o término do projeto e a escola de cinema implantada, a
responsabilidade da continuidade coube aos professores e professoras.
Considerando que a prática do cinema estava consolidada por muitas
crianças, não seria uma dificuldade continuar explorando a potência que
esse audiovisual tende a proporcionar.
Nem tudo foi perfeito, não conto as vezes que pensei em voltar a ser
a professora tradicional, porém não conseguia mais. Nem as dolorosas
rasteiras do engessamento do sistema educativo foram suficientes para me
fazer desanimar. Alguns olhares não aceitavam o diferente ou interpretava
de forma negativa as possibilidades do novo fazer. Segui. Às vezes sozinha,
outras acompanhada pelas crianças. Independente do ritmo, dos desafios,
frente aos maiores obstáculos, segui serenamente. Acredito que toda cena
valeu a pena. Que o audiovisual tem muito a acrescentar no cotidiano
escolar e que os professores devem delinear os mais variados contornos se
desejarem seguir esse caminho promissor.
Reconhecer a importância da formação cultural e social interface ao
cinema

como

proposta

educativa

é

acreditar

numa

dinâmica

cinematográfica que permite uma amplitude do olhar e das escolhas. Nas
imagens e no seu movimento podem se configurar uma abertura para que a
criança se perceba como corresponsável da sua aprendizagem. Alçando
caminhos para o protagonismo e a alteridade.
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DIÁRIO DE BORDO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA JOVEM
PROFESSORA DE HISTÓRIA
Marcila de Almeida
A função do historiador é lembrar à sociedade daquilo
que ela quer esquecer.
(Peter Burke)

Início de jogo
Durante a minha experiência no campo educacional da Educação
Básica, seja no período em que eu era aluna ou, na atualidade, como
professora, percebi que existe certa hierarquia no que diz respeito à
disponibilidade das disciplinas e ao modo como essas são “vistas” pelos
alunos. Eu vislumbro essa questão como uma pirâmide que representa a
disposição hierárquica de disciplinas, na qual em primeiro lugar estaria a
preferida pelos alunos, no caso, Educação Física, em seguida Português e
Matemática (porque são as que realmente reprovam), logo abaixo estariam
as demais disciplinas e, por fim, na base, encontraria a História; conforme
a seguinte ilustração:

EDUCAÇÃO
FÍSICA
PORTUGUÊS e
MATEMÁTICA
DEMAIS
DISCIPLINAS
HISTÓRIA
DISCIPLINAS

Ao longo dos seis anos, exercendo a função de professora de História
na Educação Básica, o meu maior desafio foi o de “prender” a atenção dos
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alunos para as aulas de uma disciplina que eles não tinham nenhum
interesse, pois achavam que “ela não iria contribuir em nada na sua vida”,
que a sua função, limitada às quatro paredes da sala, durante um pouco
mais de uma hora, era “apenas para passar de ano letivo”. Presos a uma
errônea visão de que a História só se dedica a citar nomes de figuras
políticas importantes, datas e fatos históricos, como se fosse um mero
instrumento de reprodução de conteúdos “chatos e desnecessários” e que
“bastava decorar o livro didático que tiraria notas boas nas avaliações”.
Diante de total desinteresse, comecei a imaginar de que forma
poderia contribuir para que os alunos pudessem descontruir esse
estereótipo criado com relação à disciplina, tão arraigado culturalmente.
Passei a pesquisar como poderia incluí-los nas discussões em sala de aula, e
que pudessem, ao mesmo tempo, criar uma ponte de diálogo entre mim, os
meus alunos e os conteúdos da disciplina. Foi assim que investi no uso de
jogos como um instrumento didático, e, dentre as várias possibilidades
lúdicas desenvolvidas na minha trajetória profissional, desde o dominó até
o bingo histórico, escolho aqui relatar uma aula do Ensino Médio, numa
turma de 3° ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Almirante Antônio Heráclito do Rêgo, no município de Barra de
Santana/Paraíba, no início do ano letivo de 2019.
Para iniciar o semestre, planejei algo diferente que pudesse despertar
a curiosidade e o interesse dos alunos pelas aulas de História, como meio
de tornar mais interessantes e significativas não só a aula de abertura, mas
também as outras subsequentes, levando-os a refletirem sobre a função da
História e ainda mais sobre a importância da memória histórica para as
suas vidas, enquanto cidadãos. Para isso, utilizei como ferramenta
educacional um jogo da memória, que fosse regido pelos cinco sentidos do
corpo humano: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato.
Assim, este relato de experiência tem como finalidade descrever o uso
do jogo da memória dos cinco sentidos na turma mencionada, com o
intuito de analisar de que forma os alunos aprendem historicamente a
partir da dinâmica de um jogo personalizado, e está dividido em duas
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seções, a primeira intitulada “Perspectivas teórico-metodológicas: De Le
Goff e Halbwachs a Giocomoni e Pereira”, baseada nas contribuições
desses autores e de Andrade (2007), Huther (2007), Sá (2007), Santos (2015),
sobre a memória histórica e o jogo no ensino de História, e a segunda “O
saber histórico escolar em jogo: a memória dos 5 sentidos” há a descrição
da minha experiência em sala de aula, desenvolvendo uma proposta que
contribuiu para que os alunos desmistificassem a ideia de que a disciplina
de História é um saber fixo, imutável e de reprodução.
Perspectivas

teórico-metodológicas: de Le Goff

e Halbwachs a

Giacomoni e Pereira
Percebo a História e a memória como gêmeas “bivitalinas”, ou seja,
apesar de bem parecidas não são idênticas, embora que seja uma via de
mão dupla para que ambas coexistam. Enquanto que a História é um
conjunto das mais variadas obras, a memória é uma seleção dessas. É como
se a História fosse um caleidoscópio e a memória a luz, que, ao ser refletida,
dá movimento aos milhares de fragmentos de vidros coloridos,
proporcionando, assim, as mais variadas combinações e efeitos visuais,
devido o olhar de quem, seja historiador, pesquisador ou não lançam sobre
ela. Ao passo que a História é ré confessa, a memória é testemunha. A
memória dá vida a História. Para Santos (2015), ambas se relacionam em
uma perspectiva vivencial temporal e contínua da experiência humana,
além de serem parte do conhecimento humano acumulado em sua
trajetória existencial no decorrer do tempo, em contato com os saberes e a
passagem desses na vida social.
A memória diz quem somos diante do alcance das nossas raízes
sociais, sejam elas profundas ou rasas. A primeira instância, resultado da
nossa ligação com os que fazem parte da nossa vida privada, familiares,
amigos, colegas e o modo como interagimos nos diversos lugares que
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ocupamos seja no lar, no bar ou no escritório22. Essa relação triangular com
o meio e com o outro faz com que as nossas raízes se tornem mais longas e
fortes à superfície, deixando de ser apenas nossas e expandem também
para o outro. É a partir desse processo de enraizamento social de mutação e
fluidez, ao longo do tempo, que alcançamos o estágio de uma memória que
perpassa a temporalidade.
Nesse sentido, nós, seres humanos, somos frutos desses três tipos de
memória que interferem diretamente na nossa relação com meio, com o
outro e com nós mesmos. A primeira, a memória individual que
corresponde as nossas lembranças afetivas ou não, o modo como
percebemos o mundo e vivemos de forma particular. A segunda, a
memória coletiva, consequência da partilha de vivências e experiências
com os outros, como defende Halbwachs (1990), que apesar de envolver as
memórias individuais, elas não se confundem. E, por último, a memória
histórica, que é a soma dessas, em adjacência ao ato de testemunhar a
atuação dos homens ao longo de sua existência, ao passo de serem
compartilhadas. Dessa forma, denoto uma hierarquia caracterizada por
fronteiras móveis e interdependentes, como ilustro na pirâmide abaixo:

MEMÓRIA
HISTÓRICA
MEMÓRIA
COLETIVA
MEMÓRIA
INDIVIDUAL
TIPOS DE
MEMÓRIA

Cada parte constitui um pilar que sustenta a outra, tendo como base
a individual, a qual, pela questão do alargamento social do indivíduo

Palavra lar para se referir à família. Bar para se referir a amigos, lugar ligado à diversão.
Escritório para se referir a colegas de profissão, ao espaço de trabalho de um modo geral.
22
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consigo mesmo, embora ao primeiro contato de memória não possa ser
percebida como a última em uma escala, como mostra a imagem, é
necessário analisá-lo sob outro aspecto, e é isso que faço. A partir disso,
apresento outra imagem que denota a essência e a importância que cada
um tipo de memória exerce na nossa vida:

MEMÓRIA INDIVIDUAL

MEMÓRIA COLETIVA
MEMÓRIA
HISTÓRICA

Apesar de a memória individual ser a base, ela é a primeira que
fundamenta o indivíduo, por isso, a reposiciono, na medida em que se
encontra no topo da pirâmide, assim ressignificando o espaço que ela
ocupa, sendo uma linha tênue entre base e topo. A memória coletiva
permanece na mesma posição, visto que ela se consolida como uma
transição da individual para a histórica, a qual, em uma ordem cronológica
de cima para baixo, seria a última; portanto, ocupando o topo, mas como
estou analisando, de início, o modo como o indivíduo a enxerga bem como
a empregabilidade de importância, por isso, o reposicionamento.
É sobre esse tipo de memória que o presente relato de experiência se
dedica, ao passo que é a matriz que solidifica o saber histórico escolar. Para
Le Goff (1990), é necessário descrever a memória no campo científico
global, que eu trago aqui como a memória histórica:
A memória, como propriedade de conservar certas informações,
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções
psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões
ou informações passadas, ou que ele representa como passadas.
(LE GOFF, 1990, p. 366)
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Desse modo, a memória histórica é testemunha do ser e fazer
humano ao longo do tempo; logo, a sua contribuição é de extrema e
necessária importância para viver e interagir em sociedade, pois
desmistificando o estereótipo escolar criado e disseminado, ela não é
decorativa (repetição ou ornamentação), sua função não é emoldurar uma
fotografia velha e desbotada, muito menos é fixá-la na parede como forma
de orgulho e nem sempre é assim. Não são os nomes, as datas e os fatos
que interessam são os mecanismos de articulação entre si que
elucidam/elucidaram os processos que são relevantes. Não é quem, onde,
quando, mas como e por que não são os signos, símbolos e figuras políticas
(ou não) são os contextos, as causas e consequências. Não é a computação
de dados estáticos, cronológicos, não é um banco que se faz depósito, são as
ideias, as mudanças nos/dos processos.
A memória histórica não é propriamente nossa, mas também não
deixa de ser; ela diz quem nós somos, qual nosso lugar social, enquanto
cidadãos, nos situa no tempo e no espaço, nos faz ter vez e voz. Conforme
Le Goff (2013, p. 435), “A memória é um elemento essencial do que se
costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das
atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre
e na angústia”. E dessa interseção surge a histórica, que, conforme alega
Santos:
A memória histórica é o “entrecruzamento” das memórias
diretas, vividas pelo indivíduo, com as memórias transmitidas,
herdadas ou adquiridas, que são aquelas com as quais não
houve vivência direta, mas as vivemos a partir das memórias
das gerações anteriores. (SANTOS, 2015, p. 58)

Para a pesquisadora, esse tipo de memória abarca “uma síntese de
outras memórias, as públicas e as herdadas, o entrecruzamento entre o que
foi vivido e o que se transmitiu” (SANTOS, 2015, p. 59). Assim, a memória
histórica é a elucidação da experiência própria ou de outrem, é uma
condensação das memórias, que eu chamo de primárias e secundárias,
respectivamente, individual e coletiva, resultando na terciária, que é a
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histórica. Percebendo-a particularmente como uma variante da História
Social, Sá (2007) defende que são indissociáveis a memória e as
articulações/pensamentos sociais, em outras palavras, seja qual for a
lembrança do passado está interligada aquilo que se sabe sobre ela. Sob
essa ótica, esse autor enxerga a memória histórica como sendo resultante
dos:
[...] mais variados registros e traços do passado – documentos,
em sentido amplo – que se encontram virtualmente disponíveis
a qualquer membro de uma dada sociedade, em museus e em
bibliotecas, sob a forma de monumentos públicos, de
manifestações culturais diversas, e assim por diante. [...],
cabendo falar de memória histórica somente quando tais
documentos são de fato mobilizados – efetivamente lidos,
utilizados, visitados, apreciados ou ainda simplesmente
referidos – por pessoas e grupos sociais contemporâneos. (SÁ,
2007, p. 293)

Nesse sentido, é uma memória resumida e esquematizada que
perpassa o tempo por meio de várias fontes, assim como ocupa vários
locais de preservação, como museus e bibliotecas. Halbwachs (1990)
defende que embora mais abrangente do que a memória interna, do que a
memória autobiográfica que é pessoal, a histórica é externa por ser social e
mesmo que estática pode ser ampliada:
Carrego comigo uma bagagem de lembranças históricas, que
posso ampliar pela conversação ou pela leitura. Mas é uma
memória emprestada e que não é minha [...]. Para mim, são
noções, símbolos; eles se apresentam a mim sob uma forma
mais ou menos popular; posso imaginá-los; é me quase
impossível lembrá-los. Por uma parte de minha personalidade,
estou engajado no grupo, de modo que nada do que nele
ocorre, enquanto dele faço parte, nada daquilo que o preocupou
e transformou antes de que nele entrasse me é completamente
estranho. (HALBWACHS, 1990, p. 54)
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Logo, a memória histórica não é necessariamente do indivíduo, mas
não deixa de ser pelo fato de ele ser membro de um grupo. Dessa forma,
enquanto participante de uma coletividade, o indivíduo se afasta das
percepções e impressões pessoais, para “evocar e manter as lembranças
impessoais, na medida em que estas interessam ao grupo” (HALBWACHS,
1990, p. 57). Nesse sentido, ele se afasta do seu mundo particular, unitário,
para pertencer a um mundo composto.
Assim como o conceito de memória é híbrido dentro da concepção
histórica, as práticas no processo de ensino aprendizagem também
apresentam tal característica. Existem inúmeras possibilidades de trabalhar
o saber histórico escolar e os jogos, sejam eles digitais ou não. Embora os
jogos sejam mais flexíveis do que a própria noção de memórias, estão
presentes no cotidiano de tal forma que ressignificam o espaço e os sujeitos,
uma vez que são um instrumento de socialização e não tão somente de
diversão e lazer. Além de se auto-ressignificarem, visto que com o advento
das

tecnologias

digitais,

para

não

entrarem

em

marginalização

culturalmente, o ambiente físico de jogos tornou-se virtual.
Muito difícil encontrar alguém que não tenha guardado em casa um
dominó, um baralho, dama, xadrez dentre outros jogos clássicos. Eles
transcendem a questão da geração, do gênero e até mesmo da classe social,
são plurais, atemporais e espaciais. Os jogos têm essa habilidade de reunir
pessoas e garantir o entretimento.
Podem ser também levados para sala de aula, e muitos se encontram
lá, porém, muitas vezes, são renegados ou despercebidos pelo professor
como uma ferramenta pedagógica. Segundo Huther (2016, p. 17) “O jogo
nos permite brincar com os conteúdos, tornando-os mais próximos da
realidade, motivando-os a aprender”, e se torna educativo a partir do
direcionamento e intencionalidade do professor a partir da temática
histórica proposta, tornando a aula mais dinâmica, interativa e
participativa. Esse recurso lúdico:
traz para o contexto da sala de aula muito mais do que um
estudo oculto do conteúdo. Ele é capaz de expor as habilidades
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e

dificuldades,

metodologia

bem como proporcionar

de

diagnosticadas

aprendizagem,

nas

aulas

que

que

uma

não

diferente

puderam

aconteceram

no

ser

modelo

tradicional. Enfim, o jogo permite que sejam trabalhadas
diversas formas de aprendizagem, instigando o aluno a
solucionar os desafios que vão surgindo ao longo dos estímulos
provocados

pelas

atividades

propostas

pelo

professor.

(HUTHER, 2016, p. 18)

O jogo permite não só a aproximação entre alunos e conteúdo, mas
constrói uma ponte entre eles e o professor de História, tornando a
aprendizagem mais significativa e prazerosa, uma vez que possibilita aos
alunos brincar com os conteúdos, incentivando-os e aproximando a
realidade deles no ambiente de sala de aula. Para Fortuna (2013, p. 19), o
jogo na aula de História prescreve uma prática amorosa, eles defendem que
“Uma vez que o jogo pressupõe uma entrega ao movimento absoluto da
brincadeira e que jogar implica um deslocamento”. Ela defende que:
Brincar [...] é uma atividade fundamental no ser humano, a
começar porque funda o humano em nós: aquilo que o define –
inteligência, criatividade, simbolismo, emoção e imaginação,
para listar apenas alguns de seus atributos – constitui-se pelo
jogo e pelo jogo se expressa. (FORTUNA, 2013, p. 75)

Dessa forma, o uso dos jogos na elucidação do saber histórico escolar
permite que haja o desvencilhamento da produção tradicional de
conhecimento, pautada em reprodução de nomes, datas e fatos, de
explicações e atividades limitadas à fonte impressa. O conhecimento
histórico, embora resida na personificação do passado, não é estático, pelo
contrário, é fluído, contínuo e inacabado pelo fato de sempre estar em
processo de transformação com relação às novas descobertas, aos novos
olhares que lançam sobre. Logo, mais importante do que memorizar é
refletir sobre tal, e os jogos permitem isso, proporcionam refletir a partir do
ato de brincar. O conhecimento, seja ele histórico ou não, não precisa ser
advindo de forma severa, árdua e sacrificante, ele se constrói, reconstrói, se
65

consolida de forma efêmera e se dilui a partir dos interesses, das
perspectivas, além disso, os jogos permitem a elucidação do conhecimento
de forma divertida, através das indagações, das inquietações e do ato de
jogar.
Entre o sério (a disciplina de História) e o brincar pode ser criada
uma linha tênue de aprendizagem, sem precisar ser ríspido. Em outras
palavras, a sala de aula não precisa se limitar a uma extensão física de
enquadramento dos alunos a conteúdos mecânicos. Os jogos não são
apenas educativos, mas dão movimento, quebram a morbidez do passado
histórico:
Ao sentir-se livre da avaliação dos adultos, e da punição no
caso do fracasso, os alunos aderem seriamente ao jogo e a suas
regras com o propósito e a expectativa de cumprir as metas.
Esta adesão torna a ação pedagógica possível, faz com
professores e alunos envolvidos no mesmo projeto, na mesma
sintonia falem a mesma linguagem, aquela estabelecida pelas
regras do jogo. (ANDRADE, 2007, p. 103)

Ao levar jogos para sala de aula, a escola se descaracteriza enquanto
um espaço educacional burocrático e opressor, pelo fato de buscar
incessantemente resultados positivos, na maioria das vezes inalcançados
por uma estrutura engessada tradicional que coíbe o crescimento dos
próprios alunos. Assim, ela passa a ser um ambiente educativo leve, sem
exigências de um modo de ensinar depositório, no qual a aprendizagem do
aluno é medida por seu desempenho em avaliações, das quais não levam
em consideração o livre pensar construído por ele, por meio das discussões
feitas em sala de aula, mas uma avaliação punitiva a questões não
reflexivas, apenas de decoração, memorização e reprodução de conteúdos.
O saber histórico escolar em jogo: a memória dos 5 sentidos
Compreendendo a estreita relação entre História e memória, assim
como a construção desse conhecimento como um viés que pode ser
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adjacente entre o sério e o divertido, este relato como já mencionei, diz
respeito a uma das primeiras aulas de 2019. Foi uma experiência ímpar,
tanto pelo entrosamento e participação da turma, quanto por uma questão
profissional e pessoal, pelo fato de ter surgido de uma ideia de última hora,
que deu certo e que também me divertiu. Embora tenha aplicado a mesma
dinâmica em outras turmas, opto aqui por retratar a do 3° ano A, composta
por aproximadamente 18 alunos, porque foi a primeira turma que apliquei
o jogo e obtive um ótimo resultado.
Geralmente, gosto de iniciar o ano letivo destacando a importância
da História sob a ótica da memória, investigando de que forma esta
contribui para o processo contínuo de formação dos cidadãos. Dessa vez,
queria realizar algo diferente, já que era de costume discutir essa restrita
ligação através de músicas, tais como “A Lista” (de Oswaldo Montenegro),
“Metamorfose ambulante” (de Raul Seixas); “Tempo perdido” (de Legião
Urbana) dentre outras. Ao encontrar um antigo jogo da memória
personalizado, que já tinha trabalhado em outra escola, quando, na época,
ministrava a disciplina de Educação Artística para complementar minha
carga horária, surgiu a ideia de trabalhar, agora, a importância da memória
histórica através de um jogo da memória.
Recordo que tinha apenas dois dias para planejar e articular a ideia,
e observando o jogo que tinha em mãos, percebi que nossos sentidos são
regidos pela memória; assim, comecei a reorganizar o jogo com o tema
proposto e traçar de que forma seria usado na minha aula História. Então,
separei as peças em 5 categorias e busquei elementos que desencadeassem
as funções dos sentidos. Para isso, busquei na minha dispensa e na
geladeira coisas simples que eu tinha em casa, mas que proporcionassem a
reflexão por meio dessa ligação história-jogo, que pode ser mútua,
conforme Andrade (2006) ressalta:
[...]

o

conhecimento

histórico

em

nossa

disciplina

é

imensamente aberto aos recursos lúdicos e que estes não são
apenas instrumentos de motivação, mas interferem e conferem
significados singulares às noções e conteúdos que se queira
trabalhar. (ANDRADE, 2006, p. 95)
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O jogo possibilita uma releitura no modo de ministrar aulas, e o que
foi proposto por mim, descrito aqui, permitiu que a aula (uma discussão
“séria”) fosse divertida, uma maneira diferente das que os alunos estavam
acostumados a vivenciar. Como bem elucida Huther (2016, p. 10), [...]
“jogar é aula, e, momentaneamente, desconecta os alunos daquela tensão
que lhes acomete por estarem em sala de aula [...]”, e, no processo de
articulação do jogo da memória dos 5 sentidos, os alunos puderam tirar
essa rigidez que compete ao espaço de sala de aula.
No trabalho com os sentidos, para a audição, “baixei” da internet,
no meu celular, 5 áudios de sons de animais: grilo, cobra-cascavel, leão,
urso polar e cigarra. Já para o olfato, levei em saquinhos alguns temperos
como o colorau, cominho, além do pó de café, e também acetona e perfume
em frascos. Ao que diz respeito ao tato, devido à distância da minha casa
para escola, resolvi usar os próprios objetos dos alunos (régua, tubo de
cola, batom, apagador e estojo de lápis), além de pedir uma bacia de
plástico grande às cozinheiras da escola. Para a visão, levei sequência de
números e cores e usei também canetas coloridas da turma. Para o paladar,
reservei algumas frutas, tais como banana, manga, uva, acerola e
carambola. Em resumo, eu segui a estrutura abaixo:
JOGUINHO DOS 5 SENTIDOS
AUDIÇÃO

GRILO/

COBRA-CASCAVEL/

LEÃO/

URSO-POLAR/

CIGARRA
OLFATO

COLORAU/

COMINHO/

PÓ

DE

CAFÉ/

ACETONA/

ALCOOL
TATO

RÉGUA/ TUBO DE COLA, BATOM / APAGADOR/ ESTOJO
ESCOLAR

VISÃO

SEQUÊNCIAS DE NÚMEROS E CORES

PALADAR BANANA/ MANGA/ UVA/ACEROLA/CARAMBOLA
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Na aula, inicialmente, falei um pouco sobre minhas propostas para o
decorrer do ano letivo, e em seguida, pedi que a turma fizesse um círculo,
para que a dinâmica ocorresse no centro da sala e todos pudessem
visualizá-la. Depois, contextualizei os 3 tipos de memória e perguntei de
que forma eles poderiam percebê-las em suas vidas. Alguns se
pronunciaram e outros não. Conforme as respostas, perguntei qual seria a
importância da História para eles, muitos disseram que a disciplina não
importante e que “era apenas para passar de ano letivo”. Então, falei que ao
invés de explicar, eu tinha levado um jogo que permitiria essa descoberta,
que eles iam investigar e entender a importância da memória histórica,
aquela que o livro didático faz um recorte e que eles não agregam valor.
Minha proposta é que eles não aprendessem apenas o conceito de memória,
mas a sua importância, a sua dinâmica. Giacomoni e Pereira (2013)
discutem sobre o que se aprende em História; para esses autores:
[...]. Não se trata simplesmente de definir conceitos, mas de
estar inserido num tempo no qual o conceito pode ser criado.
Logo, não se trata de o professor preocupar-se em apresentar
definições ou interpretações de conceitos ou acontecimentos
históricos, mas o de ensejar um lugar onde os conceitos podem
aparecer como criação. (GIACOMONI; PEREIRA, 2013, p.15)

Assim, o jogo da memória personalizado a partir da dinâmica dos 5
sentidos possibilitou aos alunos a compreenderem a construção do conceito
“memória”, em particular aquela que eles têm contato de forma superficial
e unilateral, concretizado na figura do livro didático. Para Le Goff (1990, p.
366), a “memória, como propriedade de conservar certas informações, [...]
às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou
que ele representa como passadas”. Não adiantaria eu explicitar essa
definição do autor, porque eles não compreenderiam facilmente, assim,
através do jogo, eles foram assimilando o significado da memória histórica
enquanto partícipes de uma coletividade, que embora não vivida por eles,
dizem respeito à sua figura social enquanto cidadão. Sobre isso, Sá (2007)
afirma que:
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A rigor, a memória tem sido apropriada como objeto de estudo
não só para dar conta do funcionamento de organismos vivos e
de máquinas, mas também da sociedade, da história, da cultura,
da arte, da política e da literatura. (SÁ, 2007, p. 290)

Como já frisara, a memória é híbrida, perpassa pelas questões
sociais, culturais, étnicas, políticas, e transcende as implicações de idade,
gênero, cor. Ela é um fragmento da vida humana na emergência da
temporalidade, que mesmo que retrate um presente mórbido, ganha
vitalidade a partir de quem a lança um olhar seja profissional, de
investigação ou de particularidade, afetivo.
O jogo começou com a audição, todos da turma participaram,
sublinhando o que já defendera que a memória coletiva é a transição da
individual para a histórica. A dinâmica era a seguinte: eu “soltaria” o áudio
e eles diriam qual o animal correspondente àquele som, o primeiro foi da
cobra-cascavel, e, ao identificarem, perguntei se tivesse uma porta fechada
e eles ouvissem esse som, eles entrariam e por quê? Eles disseram que não,
porque sabiam que poderiam ser picados e morrer por ser um animal
venenoso. Fiz outra pergunta: Como eles sabiam que era perigoso se o som
não era assustador e apesar de eles não estarem vendo o animal. Alguns
responderam que a lembrança do som fez associar ao animal, mesmo que
não uma memória própria, já que eles nunca viram uma cascavel de perto,
mas pela memória de outras pessoas (de forma indireta pela televisão ou
diretamente por outras pessoas). Sobre isso, Santos (2015, p. 60) alega que
[...]as memórias vividas e as memórias transmitidas ou herdadas, ou a
própria utilização dos registros disponíveis numa sociedade e legitimam a
lembrança [...]. Nesse mesmo viés reflexivo, Halbwachs (1990, p.72)
questiona “Será que basta reconstruir a noção histórica de um
acontecimento que certamente aconteceu, mas do qual não guardamos
nenhuma impressão [...]? Partindo dessas considerações, fiz uma
correspondência com as memórias que são de outros, mas não deixam de
ser nossas, a exemplo, de alguns desses sons, que mesmo não tendo uma
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memória própria, a partir do olhar de terceiros, os alunos souberam
associar o som aos animais.
Fui desenvolvendo essa mesma dinâmica com os outros 4 sons, e a
turma respondeu que não abriria a porta de onde “por trás” ecoava o som
de um leão e de um urso polar, seguindo a mesma lógica de que não estão
vendo, mas remetem a imagem dos animais por aparentemente
conhecerem. Já a porta onde havia o som de um grilo eles abririam, sem
nenhum problema. Como não souberam identificar o som da cigarra, os
alunos ficaram em dúvida de qual animal poderia ser e se era perigoso, já
que o som era muito forte, então, atrelaram o som a animais ferozes. Segui
o jogo, mas deixei para fazer a ponte com a importância da memória
histórica só no final, deixei que os alunos fossem percebendo aos poucos,
em cada fase proposta.
No segundo momento foi a vez do olfato, nesse caso, tinha que ser
um aluno por vez. Coloquei uma carteira no centro da sala e vendei os
olhos de um aluno, foram 5 no total, um de cada vez, e 2 erraram o colorau
e o cominho. Perguntei por que eles não acertaram, disseram que não se
lembravam do cheiro, não conseguiram associar ao que era, por serem algo
que não tinham muito contato e não gostarem desse sabor na comida.
No terceiro momento, foi a vez do tato, mais 5 alunos participaram,
e para dificultar a descoberta, ao invés de usarem as mãos eles usavam os
pés, e o objeto era colocado dentro de uma bacia de plástico. Dois alunos
erraram o tubo de cola e o batom. Perguntei o porquê da dificuldade,
disseram que a memória deles não associava o toque ao objeto. Ainda
questionei o porquê, e disseram que nunca tinham parado para apalpar os
objetos e isso implicou a ausência da lembrança. Em cada momento ocorreu
o que Huther (2016, p. 10) havia explicado que se trata de “[...] um
momento de entretenimento, de diversão, na qual a aprendizagem acontece
sem ser percebida, sem esforço, encontrando-se de maneira intrínseca.
No quarto momento, toda turma participou, levei 3 sequências cada
aluno com 10 números, e eu mostrava numa fração de tempo de 10
segundos e eles tinham que dizer a ordem certa. Como não conseguiram
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acertar, aumentei o tempo para 20 segundos, mas apenas dois (de uma
turma de 18) conseguiram falar a ordem certa. Em seguida, fiz mais duas
sequências, uma com 10 cores e outra usando 10 canetas coloridas, em 20
segundos apenas 4 conseguiram.
Embora tenha planejado brincar 5 vezes com cada sentido, para que
todos participassem, a maioria da turma não participou das dinâmicas
individuais do jogo, alegando vergonha (afinal, era o nosso primeiro
contato em aula!). O último momento, do paladar, foi o mais animado, cada
aluno por vez se sentava na cadeira e com os olhos vendados tentava
adivinhar o sabor de uma fruta. Para sentir o gosto, eu colocava na sua
boca uma determinada fruta e eles só erraram o nome da carambola. Um
detalhe interessante ocorreu com a acerola, quando a aluna cuspiu, porque
não gostava dessa fruta. Aproveitei esse momento para fazer a associação
com eventos e períodos históricos que não nos agradam, como as
ditaduras, as guerras, os regimes totalitários (nazismo/ fascismo).
Terminado o jogo, chegou a hora de refletir sobre a disciplina
História, e fiz algumas observações para a turma: Diante dessa nossa
brincadeira, desse jogo da memória personalizado se eles perceberam
alguma relação com o meu primeiro questionamento do início da aula.
Alguns responderam que sim, que os nossos sentidos funcionam a partir da
memória e que, fazendo uma ponte para o que se aprende em História, a
memória histórica é importante, porque funciona como um alerta do que
não queremos viver. Era isso que eu pretendia que eles adquirissem essa
consciência de que esse tipo de memória é tão importante quanto à
memória individual.
Dentre outras indagações à turma, perguntei se caso eles soubessem
do que tinha acontecido no passado, como por exemplo, as atrocidades de
uma ditadura, eles queriam vivenciar esse fato social. Se eles sabiam o que
era o fascismo e se eles queriam passar por um período de terror
semelhante. Eles disseram que não. Então, frisei mais uma vez a
importância da memória, de nos mostrar, de nos dar escolha do que não
queremos para nós e nem para a sociedade a qual pertencemos, enquanto
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não só figura individual, mas, principalmente, como membro de um grupo,
pertencente a uma coletividade. Além de “quebrarem" o estereótipo de que
História não é uma reprodução de conteúdos, de memorização, decoração,
mas uma disciplina reflexiva, que pode ser divertida, interativa, dinâmica.
É necessário ter a consciência pedagógica de que para alcançar os objetivos
propostos não podemos tomar o jogo por si só, mas direcioná-lo para um
viés metodológico, e foi isso que fiz, articulando por meio de
questionamentos, tornando o jogo uma ferramenta educativa através da
minha assistência e do modo de empregabilidade adotada. Isso porque:
Não se aplica o “jogo pelo jogo”. Sua utilização em aula carece
de sintonia com as demais práticas. Portanto, sua produção é
baseada em alguns elementos determinantes, perguntas-chave
que são apresentadas ao longo do texto e que auxiliam no criar
do jogo, para que ele tenha eficiência quando aplicado, e
ressignifique os conteúdos escolares. (HUTHER, 2016, p. 10)

Embora residente e emergente do passado, o modo de trabalhar a
memória histórica pode ser múltipla, dependendo do olhar do professor, e,
na época, o meu olhar foi direcionado para os meus alunos, na perspectiva
de que eles pudessem entender qual a importância desse tipo de memória
nas nossas vidas. Eu posso não ter conseguido esse resultado com todos os
alunos da turma, mas consegui com alguns, digo isso devido o decorrer de
outras aulas, mas isso é história, memória guardada para outro relato...
Fim de jogo e início de nova partida
A minha proposta era que os alunos entendessem o porquê a História
é importante, a partir da empregabilidade de memória que geram os nossos
5 sentidos do corpo humano. Que eles percebessem por que a disciplina, na
maioria das vezes, é perigosa em relação ao modo de governabilidade
adotada no processo de mudança das gerações. Porque ela traz à tona a
atuação humana na passagem temporal, dos espaços, e querer sufocá-la,
querer torná-la terciária, decorativa é uma forma de resgatar práticas
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passadas que implicam a imposição de um grupo sobre outro, ou de
ideologias autoritárias sobre as demais.
Penso ainda que, tão primordial quanto as nossas memórias
individuais, a História nos situa no tempo e no espaço, enquanto cidadãos
providos de direitos e deveres, que nos proporcionam não apenas a
acepção de alerta, mas de escolha, de fazermos escolhas melhores por meio
do conhecimento da nossa própria História. A memória histórica nos faz ter
vez e voz, nos dá embasamento teórico, testemunhal alheio ou não para
buscarmos sempre por uma sociedade melhor, democrática e que seja feita
por todos.
O jogo da memória em volta dos 5 sentidos possibilitou um primeiro
dia de aula mais interessante, dinâmico, participativo, divertido, partindo
de uma brincadeira em sala de aula, mas que não se desviasse do objetivo
de discutir um tema do saber histórico escolar.
Vale ainda destacar a função híbrida do jogo proposto, que,
recebendo as devidas adaptações, pode ser empregado em outras
disciplinas, por professores de diversas áreas. Desconsiderando o foco
histórico que ao qual me dediquei, pode direcionar para outro conteúdo
específico, por exemplo, um professor de Geografia, que está discutindo as
particularidades das regiões do Brasil, pode trabalhar o jogo da memória,
utilizando a culinária, os cheiros, os objetos, as músicas, dentre outros
símbolos culturais. Ou seja, esse trabalho pode ser desenvolvido em outras
disciplinas, que não tenham proximidade com os conteúdos de História.
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A HISTÓRIA COMO FONTE PARA UMA EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR
Laécio Fernandes de Oliveira23
Sei que traçar no papel é mais fácil que na vida. O
mundo não é uma folha de papel, receptiva: o mundo
tem alma autônoma, é de alma inquieta e explosiva. [...].
(João Cabral de Melo Neto)

Por onde começamos
O presente relato de experiência faz parte de um projeto mais amplo
intitulado - Lagoa Grande e suas origens: histórica, política e sociocultural desenvolvido em 2015, na Escola Pública Cícero Gonçalves dos Santos da
Rede Municipal de Educação Básica, nos anos iniciais, no Município de
Puxinanã, estado da Paraíba.
Esta experiência começa a desenhar-se com os sonhos e desejos de
um docente em formação, cursando licenciatura em Letras/Português, no
ano de 2011, na Universidade Estadual da Paraíba, campus I. Logo no
segundo período do curso, comecei a lecionar no referido município, numa
Escola Pública da Rede Estadual de Educação Básica nos anos finais,
impulsionado em realizar boas práticas pedagógicas e proporcionar boas
oportunidades de aprendizagem.
Em meus planejamentos e reflexões, tudo se desenvolvia a contento,
as dificuldades não se faziam presentes, nem poderiam, faltava-me a
experiência, bem posta nos versos de João Cabral de Melo Neto24 Sei que
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traçar no papel é mais fácil que na vida/O mundo não é uma folha de papel,
receptiva: o mundo tem alma autônoma, é de alma inquieta e explosiva. [...].
Faltava-me a visão de escola como representação do mundo, um
espaço dinâmico, assim como a sala de aula, escola e sala de aula são
semelhantes às falas, conforme expõe Wanderlei Geraldi (2015, p. 81): são
sempre associações, “teceduras do aqui e agora com o já dito, com o já
conhecido, que recebe das circunstâncias interlocutivas novas cores e novos
sentidos”. Esse autor defende a aula como um acontecimento, pautada
numa relação triádica, envolvendo professor, aluno e o conhecimento.
Entretanto, ele adverte que devemos nos distanciar da concepção de
aula compreendida como um encontro ritual, no qual gestos e fazeres estão
predeterminados, de transmissão de conhecimentos. Recorri ao exposto por
João Wanderley Geraldi (2015) como argumento para a constatação de uma
relação25 unilateral existente no referido espaço escolar entre gestão e corpo
docente, baseada na ideia de que cabe aquela expor o que se tem para ser
feito e a este cabe a execução.
Isto me causou frustação, visto que imaginava o espaço escolar com
maior integração entre gestão, docentes e demais funcionários, numa
perspectiva interdisciplinar. Como docente em formação, até aquele
momento, tudo me era meio idealizado, mas a realidade é sempre
reveladora do desconhecido. Durante dois anos e meio que permaneci
nesta escola, o corpo docente trabalhou sem apoio e sobrecarregado.
As considerações de Geraldi (2015) permitiram-me ampliar a visão
sobre espaço escolar como um acontecimento, assim como todos que estão
envolvidos nele, com destaque para gestão e corpo docente, que devem
atuar de forma democrática e colaborativa, tendo em vista que a escola
reflete a sociedade, e tem com ela uma relação dialética, ou seja, o que
acontece na sociedade reflete na escola e vice versa. O que torna a escola
um espaço de dialogicidade, essência da educação como prática de
liberdade (FREIRE, 1981), na qual seus agentes são instrumentos
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A relação é específica ao espaço da referida Escola Estadual, sem nenhuma generalização.
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mediadores entre o conhecimento elaborado e sua integração com a
sociedade.
Após dois anos, encontrava-me com uma formação mais apurada,
sobretudo, no tocante ao diálogo entre teoria e prática pedagógica, quando
cursava o quinto período do curso. No início de 2015, surgiu a
oportunidade de atuar como gestor na Educação Básica, anos iniciais, na
escola Cícero Gonçalves dos Santos, localizada na zona rural na
comunidade Lagoa Grande, município de Puxinanã/PB.
Frente ao desafio, pensei que seria oportuno testar ideias e oferecer
a contribuição de docente enquanto gestor escolar. Entendo a gestão como
democrática ao modo Freireano (1981, p. 89), pensando a ressignificação
dos processos pedagógicos, tendo por princípio metodológico “a
dialogicidade – essência da educação como prática de liberdade”. Neste
contexto e enquanto gestão escolar26, recebemos da Secretaria de Educação
do Município, a proposta do tema diversidade cultural da localidade para ser
trabalhado no desfile cívico - sete de setembro (tradição na cidade).
Para seu desenvolvimento, propusemos resgatar a história de
origem da localidade Lagoa Grande e seus aspectos histórico, cultural,
econômico e político, de forma que o material reunido pudesse adentrar o
espaço de sala de aula tornando-o mais significativo para os/as alunos/as,
com o objetivo de proporcionar aos discentes conhecerem a história que
deu origem à sua localidade, bem como à Escola Cícero Gonçalves dos
Santos, levando-os/as a perceberem e, consequentemente, sentirem-se parte
da história.
Frente ao exposto, percorremos os seguintes caminhos: pesquisar
sobre a história de origem da localidade Lagoa Grande e da escola Cícero
Gonçalves dos Santos; propiciar aos/às discentes a oportunidade de
Ressalto que haverá uma alternância na pessoa do discurso, visto que no momento inicial
desta contextualização tornou-se pertinente a primeira pessoa por referir-se unicamente à
formação do docente; neste segundo momento será uniformizado na primeira do plural, visto
que se trata de uma ação pedagógica de gestão escolar e outras vozes falam e agem junto
comigo.
26
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vivenciarem um ensino pautado na história da localidade e seus aspectos:
político, econômico e sociocultural para o desenvolvimento da localidade;
proporcionar

um

ensino

mais

significativo

potencializador

da

aprendizagem. Todavia, fazer o regaste da história e não a apresentar aos
seus membros não seria coerente.
Como resultado, organizamos uma mostra cultural (objeto deste
relato de experiência), sob o título: I Mostra Diversidade Cultural Escola Cícero
Gonçalves dos Santos. A mostra contemplou, principalmente, apresentação
da história local; um sarau poético com poesias de autoria da turma do
quarto e quinto anos; exposição de artesanato da turma Educação de Jovens
e Adultos – EJA.
Dessa forma, proporcionamos a ressignificação da história daquela
comunidade aos moldes de Walter Benjamim (2005, p.59), ao discorrer
sobre o conceito de materialismo histórico: a quem deve servir a história? O
autor esclarece que esta deve travar um jogo dialético constante entre
presente e passado, pois é ela que nos permite compreender o presente, o
passado e o futuro.
Para o desenvolvimento do trabalho, recorremos ao conceito de
história de Le Goff (1990) citando Paul Veyne: a história é acontecimentos, é
narração desta série de acontecimentos, podendo ser narração falsa ou
verdadeira com base numa realidade histórica ou imaginária. Dialogamos
com o conceito de história oral de Bom Meihy (1996), como sendo um
recurso, mecanismo moderno usado para validar algumas experiências que
não estão registradas em documentos escritos e o conceito de memória (LE
GOFF, 1990).
Destacamos a relevância da experiência didática pedagógica por seu
caráter interdisciplinar, por associar fazer docente e pesquisa, por sua
grande contribuição ao processo de ensino-aprendizagem, pois o ensino
ganhou vida, significado real a partir de um acontecimento, possibilitando
aos/às discentes saírem de uma espécie de alienação sobre a própria
história. Além de atualizar e ressignificar o passado em diálogo como o
presente, potencializando a vivência de experiências a toda comunidade
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escolar: aos que não conheciam sua história, puderam criar laços construir
memórias, aos que conheciam, mas haviam esquecido, puderam
rememorar e vivenciar seu passado.
Caminhos percorridos
Para reunir os dados históricos da localidade, fizemos uma pesquisa
pautada em entrevistas com registros escritos (tendo em vista a ausência de
fontes documentais que comprovassem a história local e a origem da
escola27, com exceção da placa de inauguração da unidade de ensino). O
levantamento dos dados ocorreu durante conversas com as famílias
(Pereira, Dantas e Gonçalves) pioneiras da localidade.
Uma das professoras, por ser membro das famílias e sob a
orientação da gestão escolar, dispôs-se a realizar o registro das informações
por meio de anotações a partir das conversas, que tinham como meta o
resgate de aspectos: histórico, político, econômico e sociocultural, referentes
à origem da localidade e da escola, impulsionadores do desenvolvimento
da localidade.
A professora realizou duas visitas: uma ao Sr. José Pereira, que
relatou sobre a origem da localidade e as primeiras famílias que se
constituíram ali e a segunda a uma das primeiras professoras da escola Socorro Dantas Gonçalves (atualmente aposentada) - suas contribuições
ocorreram sobre o surgimento do então grupo escolar e a história na
localidade. O registro de alguns dados ocorreu por meio de ligações
telefônicas, uma vez que a professora é sobrinha da terceira fonte: Dona
Tereza Pereira que atualmente mora em outra localidade.
De posse dos dados colhidos, enquanto gestão, organizamos o
material em uma apostila e distribuímos uma cópia para cada professora;
foi feito um planejamento com cronograma de atividades em sala de aula
Segundo informação colhida na Prefeitura Municipal de Puxinanã, alguns documentos
foram destruídos durante um incêndio que ocorreu entre 2009/2010. As famílias pesquisadas
mencionaram ter registro de fotografias, mas que havia se desgastado com o passar do tempo.
27
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com os conteúdos pertinentes às disciplinas de língua portuguesa,
matemática, geografia, história e ciências no período de abril a julho. Cada
docente ficou responsável por seu planejamento didático e transposição do
conteúdo, tendo à disposição a copiadora da escola. Como a instituição não
tinha secretário, a gestão escolar reproduziu as cópias impressas do
material.
Na culminância, organizamos a I Mostra Diversidade Cultural da
Escola Cícero Gonçalves dos Santos, ocorrida no mês de novembro no ano de
2015. A mostra contemplou, principalmente, a exposição do projeto a toda
comunidade escolar; os trabalhos de poesia autoral das turmas do 4º e 5º
anos, em forma de sarau poético; e exposição de artesanato dos alunos da
EJA. Os convidados foram: a comunidade escolar, a Secretária de Educação
do Município junto com a equipe de Supervisoras Educacionais e os
Técnicos da Secretaria de Educação.
Por que trabalhar com história local na escola?
Neste relato a história local apresenta-se como possibilidade de
trabalhar com a realidade mais próxima das relações sociais dos discentes,
tornando a escola num espaço mais significativo por proporcionar o
conhecer e refletir não só sobre a história individual, mas também coletiva.
Ao trazer a história como acontecimento, fatos do cotidiano narrados pelos
sujeitos, aquele aspecto da história de “velho”, desinteressante, é
desconstruído

e

privilegia-se

a

história

do

tempo

presente,

do

protagonismo.
Interessa-nos a categoria do real citada por Le Goff - a
“historicidade” – uma procura para “além da geopolítica, do comércio, das
artes e da própria ciência, aquilo que justifica a atitude de obscura certeza
dos homens que se unem, arrastados pelo enorme fluxo do progresso que
os especifica, opondo-os” (LE GOFF, 1990, p.13). Ou seja, a historicidade é
aquilo que há de singular em cada indivíduo, em cada grupo e que também
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é coletivo, “uma solidariedade ligada à existência implícita que cada um
experimenta em si, numa certa função comum a todos”.
Vista dessa forma, a história de uma localidade deve adentrar o
espaço escolar com o objetivo de romper os períodos clássicos consagrados
pela ideia de evolução, de progresso e feitos grandiosos de homens
desconhecidos, levando ao ambiente escolar um significado novo, assim, a
história local ultrapassa o valor histórico e científico no interior de uma
análise

de

sistemas

históricos,

pois

contribui

para

explicar

seu

funcionamento, visto que não é apenas retratação de determinada
sociedade/comunidade em dada época ou privilégios de histórias
individuais.
Le Goff (1990, p. 16), citando Ricoeur, afirma que “história só é
história na medida em que não consente um discurso absoluto”[...], pois o
método histórico configura-se como método inexato, uma vez que a
história que ser objetiva, mas não pode sê-lo, ao querer fazer reviver só
pode reconstruir. Frente a esse cenário, o materialismo histórico sob uma
pseudociência do determinismo histórico, vem sendo questionado pelos
fatos e pela reflexão histórica, sob a égide do materialismo das histórias
vividas que ganham destaque a partir do século XX.
Como consequência da crítica à noção de fato histórico, Le Goff
(1990, p.6) esclarece que os historiadores têm reconhecido “realidades”
históricas descuidadas há tempos, trazendo para junto das histórias:
política, econômica, social e cultural, uma história das representações,
também nomeada de “história das produções do espírito ligadas [...] à
imagem ou história do imaginário, que permite tratar o documento
literário, artístico como documentos históricos”[...] ou “história das
condutas, das práticas, dos rituais, que remete a uma realidade oculta
[...]”(LE GOFF,1990, p.06-07).
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A história oral, neste contexto, ganha terreno fértil, sendo vista sob a
ótica de Le Goff (1990) como documento/monumento28, pois ela retoma o
passado e perpetua recordações; é passada adiante de forma geracional
mediante narrativas, mediante fotografias, prédios antigos, lugares,
configurando-se como registros de memória individual e coletivo. Para o
autor, o que “sobrevive do que existiu no passado é uma escolha efetuada
quer de forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da
humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo
que passa – os historiadores” (LE GOFF, 1990, p. 462).
Hoje, os documentos ganham perspectivas diversas: a palavra, o
gesto e os arquivos orais (LE GOOF, 1990), mesmo assim as fontes orais
sofrem efeito de contestação, no tocante à credibilidade, “alguns
historiadores tradicionais veem os depoimentos orais como fontes
subjetivas por nutrirem-se da memória individual, que às vezes pode ser
falível e fantasiosa” (THOMPSON, 1992, p. 18). Porém, o mesmo autor
esclarece ser a subjetividade dado real em todas as fontes históricas, sendo
orais, escritas ou visuais.
O que deve interessar em história oral é o que fez o entrevistado ser
seletivo ou omisso, sendo interesse do historiador os significados gerados
pela seletividade. A história oral caracteriza-se como fonte que se contrapõe
à forma erudita de fazer história, “a evidência oral, transforma os objetos
de estudo em sujeitos, contribui para uma história que não só é mais rica,
mais viva, mais comovente e também mais verdadeira” (THOMPSON,1992,
p.18).Isso quebra a hegemonia do documento escrito.
A história oral é um recurso, mecanismo moderno usado para
validar algumas experiências que não estão registradas em documentos
escritos ou quando registradas na forma escrita têm outra mensagem, uma
Documentos/monumentos são materiais de memória, é tudo aquilo que pode evocar o
passado e perpetuar a recordação [...] é um legado à memória coletiva. Recorrendo a Paul
Zumthor, Le Goff (1990, p.462 – 470) explica que o documento/monumento não é qualquer
coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as
relações de forças que aí detinham o poder, e só uma análise enquanto monumento permite a
memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente.
28
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dimensão de valor subjetivo, conforme Meihy (1996, p.15). A história oral
passa, então, a ser um tipo de narrativa, que através de entrevista gravada,
filmada ou registrada por escrito, tem fundamento de suporte material
permitindo uma reflexão quase sempre variável das possibilidades da
documentação escrita.
O autor aponta três modalidades de história oral: história oral de
vida, história oral temática e tradição oral. Neste relato, nos interessa a
história de tradição oral, praticada de forma geracional pelos contatos entre
grupos, comunidade de tradições que superam o espaço geográfico, as
tradições míticas, receitas de culinária, as receitas medicinais que acabam
por carregar uma memória que tem certa antiguidade.
No tocante ao conceito de memória, recorremos a Le Goff (1990,
p.366), como capacidade cognitiva de guardar informações ou como um
“conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar
impressões ou informações passadas, ou que ele representa como
passadas”. Essa capacidade tem despertado o interesse de várias áreas
científicas no tocante à memória, a exemplo da Psicologia, da Biologia,
Psiquiatria e tantas outras.
De acordo com o autor, o interesse pela memória centra-se nas
complexas atividades mnemônicas do cérebro e do sistema nervoso. O ato
mnemônico é fundamental como "comportamento narrativo", pois ele é
comunicação entre sujeitos da ausência de um acontecimento ou objeto que
constitui seu motivo, com isso caracteriza-se como uma função social, ao
passo da “intervenção da linguagem, ela própria como produto da
sociedade”, levando a uma aproximação entre linguagens e memórias (LE
GOFF, 1990, p.367).
Esta é condição fundamental para o armazenamento da memória, a
“utilização de uma linguagem falada, depois escrita”, aspecto este que
possibilita a saída dos limites físicos do nosso corpo para estar interposta,
quer nos outros, quer nas bibliotecas. Isto significa que, antes de ser falada
ou escrita, existe linguagem sob a forma de “armazenamento de
informações na nossa memória" ( LE GOFF, 1990, p.367). Dessa forma,
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passamos a entender que a memória está para além de uma propriedade da
inteligência, mas é a base sobre a qual se inscrevem e se encadeiam os atos.
Referenciamos neste contexto, as teses de Walter Benjamin (2005, p.
14) e sua discussão sobre o conceito de materialismo histórico, em que o
autor critica a corrente teórica que estuda e registra a história a partir da
ótica do vencedor. Para este autor, a história deve ser interpretada a
contrapelo, evidenciando “o ponto de vista dos vencidos”. O interesse do
autor evidencia-se pela luta de classes, ponto central do materialismo
histórico - a história vivida.
Esse autor defende um aprofundamento das discussões pela
oposição “entre o marxismo e as filosofias burguesas da história com
objetivo de aguçar seu potencial revolucionário e elevar seu conteúdo
crítico” (BENJAMIN, 2005, p.30).

Embora este olhar não tenha sido

evidenciado neste relato na forma literal, gostaríamos de ressaltar que ao
escolhermos a história local como objeto do processo de ensinoaprendizagem, o fizemos optando pela história daqueles que ainda não foi
contada, que não está no livro didático. Assim, escolhemos compreender e
levar à compreensão a história daquela localidade, é esse o fim da história
ao modo benjaminiano: “uma nova compreensão da história humana”
(BENJAMIN, 2005, p. 17).
Frente a essa carga histórica, cultural e social daquela localidade, a
educação toma a realidade dos alunos como eixo central no processo de
ensino e dialoga com realidades externas, mas não isoladas, diretamente
ligadas às suas. Os sujeitos, sua história e cultura tornam-se protagonistas
no processo educacional que ganha significado e importância, como consta
nos documentos oficiais e suas diretrizes para o ensino, que a escola deve
valorizar a experiência extraescolar dos alunos e propor a vinculação entre
educação escolar, trabalho e práticas sociais (DCNEF, 1999, p. 01).
Walter Benjamin, em seu texto O Narrador, chama a atenção para
como

fomos

perdendo

a

capacidade

de

narrar

experiências,

principalmente, com o impacto das sociedades hiperglobalizadas: “É como
se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e
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inalienável: a faculdade de intercambiar experiências. [...] as ações das
experiências estão em baixa [...]”, (BENJAMIN, 1998, p.198). Para o
estudioso, fomos perdendo a capacidade, primeiro de criar espaços nos
quais pudéssemos trocar experiências, e o mais importante: pudéssemos
experienciar uns com os outros.
A experiência que passa de pessoa a pessoa se constitui na “fonte a
que recorreram todos os narradores e recorrem os historiadores”
(BENJAMIN, 1998, p. 198). As melhores narrativas escritas são as que
menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros
narradores anônimos. Frente ao exposto, a escola deve proporcionar
oportunidades para as narrativas sobre a história local para que alunos/as e
comunidade escolar possam conhecer suas origens históricas e trocarem
experiências com outras gerações.
De olho na História: I Mostra Diversidade Cultural Cícero Gonçalves dos
Santos
Sabemos que as histórias do passado existem, essa certeza é tão
comum que quase sempre não damos importância à história da localidade,
do bairro, da cidade que moramos. Entretanto, Thompson (1992, p. 31)
destaca que quando tomamos conhecimento dessas narrativas, por meio de
lembranças do passado, vivas ainda na memória dos mais velhos do lugar,
das intimidades amorosas por aqueles espaços, tudo ganha um significado
novo. Foi nesta perspectiva que aconteceu a I Mostra Cultural da nossa
escola:
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Figura 01: Mostra pedagógica

Fonte: Acervo do pesquisador.

Na recepção, o público tinha contato com a história presente, o que
a comunidade estava produzindo, montamos uma exposição de
artesanato com produtos produzidos pelas alunas da turma da EJA.
Com isso, criamos um espaço significativo para que os produtos
pudessem ser expostos, admirados e consumidos.
Este espaço estava em interface com a sala onde estava sendo
apresentado o sarau poético pelos/as alunos/as e, posteriormente, foi
apresentado o projeto sobre a história local, possibilitando o diálogo
entre presente e passado. Assim, tentamos responder ao questionamento
de Meihy (1996): “a quem serve a história oral?” Também foi nossa
intenção propor ou pensar a educação conforme a sugestão de Larrosa
(2002, p.16), a partir do par de palavras experiência/sentido, uma vez
que as palavras produzem sentido e realidades, funcionando como
potentes mecanismos de subjetivação.
A palavra - experiência - é o que nos toca, o que nos acontece [...],
afirma (BENJAMIN, 2005, p.18 -19). Estamos pobres de experiência,
nunca fomos tão frios, distantes, não nos deixamos tocar pelo outro, por
suas experiências, porque vivemos a cultura do individualismo e do
excesso de informação, por isso precisamos separar informação de
experiência. Criar momentos para as experiências com os outros requer
tempo e, por isso, está muito escasso, tudo na escola é muito rápido e
nos impede de criar vínculos: o autor pontua que somos a sociedade em
que a experiência é impossível.
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Entretanto, fazemos uma ressalva, as experiências no âmbito
escolar são possíveis quando a escola possibilita que atividades didáticas
realizadas em sala de aula ganhem significado extraclasse. Este foi o
objetivo do sarau poético realizado pelos/as alunos/as do 4º e 5º anos
com declamações de poesia autorais em homenagem às fontes, que
possibilitaram o registro da história da localidade e da escola:
Figura 02: declamação de poesia-autoral

Fonte: Acervo do pesquisador.

Com isto, oportunizamos vivência por meio de histórias narradas. Foi
gratificante perceber como os alunos puderam experienciar com os
convidados através de suas narrativas e vivenciar os conteúdos ministrados
em sala. A escola proporcionou um ensino significativo, com base em
experiências reais da história local, que foram registradas por nós e que
faziam parte das vidas daquelas pessoas.
Através das palavras, demos nomes ao homem enquanto ser em
existência, trouxemos suas experiências, suas práticas dotadas de sentidos,
ao expormos que a comunidade havia surgido a partir das famílias: Pereira,
Gonçalves e Dantas, de acordo com o que foi relatado pelo Sr. José Pereira,
pudemos ouvir dos pais/mães presentes, entusiasmados depoimentos como
o que segue: “Eu não sabia que a comunidade tinha surgido assim, que as famílias
Pereira e Gonçalves tinham sido os primeiros habitantes, muito bom saber! E que a
esposa de seu João Pereira tinha sido uma cabocla braba (indígena), que tinha sido
capturada no mato por ele e depois se casaram, que história!
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Esta fala nos emocionou, porque criamos momentos de experiências
entre o passado, o presente e o futuro, nos quais as pessoas puderam trocar
impressões. A história vivida fez-se presente na singularidade em cada
pessoa, de cada grupo, experiência partilhada ligada à existência implícita
que cada um experimenta em si que também é comum a todos.
Trabalhar nessa perspectiva foi muito prazeroso. A história oral como
fonte de pesquisa, não só se mostrou rica no processo educativo, como
também, através da apresentação à comunidade pela palavra oral,
possibilitou integração entre os presentes e os tornou arquivo propagador de
memória; perceber que o fato histórico não é um objeto dado e acabado
como pontua Le Goff (1990), mas um resultado da construção do historiador
e este aspecto nos traz a noção de que o documento/monumento pode se
constituir de arquivos orais - de etnotextos29.

O processo de pesquisa etnográfico tem como uma de suas etapas o contato com o grupo
pesquisado e a coleta dos dados por meio de registro (gravado ou escrito) – esses registros são
considerados etnotextos. Conforme Le Goof (1990, p. 06), a etnografia se expande a partir do final
do século XX, quando o documento não é mais considerado como material bruto, objetivo,
inocente, pois ele exprime o poder da sociedade do passado sobre a memória e o futuro. Os
documentos chegam a abranger a palavra, o gesto, constituem-se em arquivos orais, quando
coletados são etnotextos.
29
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Figura 03: Apresentação do projeto à comunidade escolar

Fonte: Acervo do pesquisador.

Neste momento de apresentação à comunidade, percebemos o quão
rica é a história oral, pela sua possibilidade de moldar-se aos diversos
momentos e sujeitos, ganhando vida em suas narrativas, contrapondo-se à
forma erudita de fazer história, como nos alerta Thompson (1992), visto que
a evidência oral transforma os objetos de estudo em sujeitos e contribui para
uma história viva e comovente, quebrando a hegemonia do documento
escrito.
Esta experiência foi enriquecedora, no momento da exposição, a
plateia estava atenta aos gestos e palavras do expositor. Destacamos a
importância do ato mnemônico/"comportamento narrativo", posto por Le Goff
(1990) como comunicação entre sujeitos da ausência de um acontecimento ou
objeto que constitui seu motivo, caracterizando-se como função social, tendo
a linguagem como fenômeno de intervenção e aproximação com memórias.
Esse momento foi essencial tanto no processo de exposição de linguagem
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falada sob a forma de exposição de memórias, quanto pela contribuição para
o armazenamento das memórias de todos os presentes.
Pontos relevantes da experiência didático-pedagógica
Gostaríamos de ressaltar que quando nos dispusemos a trabalhar
com a história da localidade, não imaginávamos que pudesse ser tão
prazeroso. A escola tornou-se ponte entre presente, passado e futuro.
Acreditamos que, ao propiciar a comunidade escolar um contato mais íntimo
com suas raízes, estimulamos um clima de orgulho, de pertencimento e
fortalecimento dos laços de cidadania, atribuindo à escola significados
diferentes daquele espaço onde pais/mães deixam seus filhos/as, espaço
regrado à disciplina, apenas, onde senta-se, ouve-se sobre conteúdos e faz-se
tarefas.
Em O menino que lia o mundo – uma história de pessoas, de letras e de
palavras, Paulo Freire nos lembra que o bom de se aprender a ler o mundo
em que se vive é que, aos poucos, os nossos medos vão desaparecendo. Pois
a gente só tem medo mesmo é do que não entende. Referenciamos esta obra
porque acreditamos que possibilitamos àqueles/às discentes e àquela
comunidade escolar a oportunidade para lerem seu mundo e suas histórias.
Reforçamos o afirmado por Pedroso (1999) que precisamos viver
nossas raízes, ou nossas vidas não ganham sentido, uma vez que o passado
deve ser usado como crescimento frente ao presente e em direção ao futuro.
O trabalho com a história local como fonte para o ensino aprendizagem e
como meio para torna-lo mais significativo, possibilitou a toda comunidade
escolar um autorreconhecimento e inserção naqueles espaços e naquela
história.
Assim, ofertamos uma educação pautada em práticas históricas e
culturais,

comprometida

com

a

formação

para

cidadania

com

a

problematização da realidade dos discentes e da comunidade, que buscou
favorecer a percepção do presente e a construção de significados sobre
memórias do passado. A experiência permitiu-nos a proeza de mensurar o
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aprendizado, uma vez que pelo planejamento conseguimos focar cada etapa
e enxergar os acontecimentos.
A etapa final permitiu-nos primeiro: olhar para trás e ver tudo que
realizamos; o envolvimento dos alunos, dos pais, das mães e da comunidade,
vê-los percebendo-se parte daquele processo e parte da história da
localidade. Segundo:, reconhecer o dever cumprido, o reconhecimento e a
certeza de que a educação é um processo, que seu fazer só é possível com o
envolvimento e participação de todos envolvidos, que não é apenas uma
exposição de pautas de forma hierárquica e a execução por parte de outros,
mas que precisa haver solidariedade na execução.
Enfatizamos o trabalho com história oral como um mergulho em um
mundo social por possuir uma riqueza e uma diversidade que não
conhecemos, mas que nos chega pela memória dos velhos, segundo destaca
Bosi (1994); a função da memória, em especial para os historiadores, se ela
não reconstrói o tempo não o anula, se não revela o passado tampouco anula
a possibilidade de ser uma fonte para interpretação histórica.
Vale destacar ainda a contribuição desta prática pedagógica
interdisciplinar, por sua integração e solidariedade entre áreas dos fazer
educacional, por sua contribuição em tornar o processo de ensinoaprendizagem significativo a partir da realidade sócio- histórica e cultural da
comunidade escolar. Desejamos que esta experiência possa ser inspiradora a
tantas outras.
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OS CONTADORES DE HISTÓRIAS: ALÉM DO DECODIFICAR
Ana Paula Augusta da Silva Fernandes
Apresentação
Este relato objetiva socializar uma experiência exitosa, mas também
prazerosa, realizada numa turma de 1º, 2º e 3º ano, em outras palavras,
numa turma multisseriada, pertencente a uma escola do campo, Escola de
Ensino Infantil e Fundamental Manoel Fidélis Sobrinho, inserida na
comunidade do Tabuleiro, no município de Pedro Régis, no estado da
Paraíba.
A proposta é resultante de uma das metas estabelecidas no nosso
Projeto Político Pedagógico (PDE), que consiste em impulsionar o
desempenho de docentes e discentes, no que se refere, principalmente, à
produção de Leituras e Escritas significativas.
Conscientes do nosso compromisso com a educação, com a
comunidade e com os nossos alunos – razão da nossa existência – nos
propomos a buscar novas estratégias, novas metodologias, a pensar e criar
projetos com esse objetivo. Para tanto, e como resultado dessa reflexãoação-reflexão, nomeamos esse Projeto de Os Contadores de Histórias; no qual,
através da cooperação e divisão de responsabilidades, tornamos os alunos
do 3º, 4º e 5º ano corresponsáveis não só do seu desenvolvimento, mas
parceiros para desenvolver naqueles que ainda não dominam a leitura
convencional o prazer pela Leitura e Escrita, ou seja, tornamos esses
alunoos co-autores da execução e do resultado do referido Projeto.
Como o processo se desenvolveu
A prática de ensino da escrita e da leitura durante décadas tem sido,
em sua maioria, fundamentada em práticas que trazem ao professor um
determinado comodismo, pois este profissional não ousava, talvez por
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medo de fracassar, ir além das práticas que o resultou como leitor/ledor, e,
reproduzir a prática vivida em toda a sua vida escolar é algo que mantém o
professor numa zona de conforto.
Muitos professores ainda não compactuam que leitura e escrita são
processos

complexos,

que

possuem

diferenças

e

semelhanças;

dependências e independências, e, que estão ou deveriam estar
intimamente relacionadas com o mundo e vice-versa. Da mesma forma, são
muitos os que desconsideram que antes da educação formal, a criança já
possui concepções e experiências com a escrita e a leitura, acreditam que
são saberes sem significado no e para o processo de alfabetização.
Dessa forma, o ensino da escrita e da leitura se consolida em muitas
práticas pedagógicas fazendo uso de métodos meramente mecânicos e
tradicionais, nas quais essas modalidades da língua partem do mais
simples (letras, sílabas, frases para o mais complexo textos). Para Morais
(2014), por trás desses métodos existiam a concepção teórica e a crença de
que a criança, através de cópias e repetições chegaria a compreensão de que
as letras substituem sons e que memorizando “casadamente” os nomes
dessas letras e/ou das sílabas ela poderia ler sílabas. E, depois de aprender
a ler muitas sílabas, a criança conseguiria perceber que, juntas, as sílabas
formariam palavras e um dia ela leria textos.
Na época de estudante, lembro-me do silabário (de A a Z)
pendurado nas paredes da sala e que, cotidianamente, deveria transcrever
o alfabeto no caderno de classe, linha abaixo de linha, com letra caprichada,
sem reclamar, tão somente reproduzi-las mecanicamente. Eu obedecia, pois
sempre busquei ser uma “boa aluna”, não questinava o porquê daquela
atividade repetitiva e sem sentido, mas confesso que era uma das tarefas
mais fáceis (era só copiar) e também a mais chata de se fazer, era
obrigatório e cansativo.
Assim, fui alfabetizada, no sentido estrito, já na primeira série
escolar, quando aprendi a codificar e a decodificar, mas não aprendi a
gostar de ler e nem de escrever. Não lembro de nenhuma leitura feita por
meus professores alfabetizadores, mas lembro das leituras silenciosas que
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eu era obrigada a fazer, ou daquelas leituras feitas para avaliar minha
entonação, o respeito às pausas, às pontuações, e/ou se eu lia corretamete as
palavras formadas por sílabas complexas; semelhantemente eram as tarefas
de escritas após o período de alfabetização, a partir de redações com temas
pré-definidos: “Minhas férias”, “A fazenda da vovó” e a “Carta para o
Papai Noel”.
Atualmente, na condição de professora alfabetizadora, houve
momentos em que acreditei que reproduzir a forma pela qual eu fui
alfabetizada era o melhor a fazer, afinal cheguei até aqui (estou cursando
um Mestrado Profissional), mas eu também sou a prova viva das
consequências de um ensino mecânico, descontextualizado, que considera a
prática e o ensino de leitura/escrita uma obrigação, o que de fato tornou
cada momento de escrita, cada momento de leitura, um desprazer, um
sacrifício. O que é afirmado por Nascimento (2000, p. 40), quando diz que
“a leitura vista como obrigação nunca pode se tornar a leitura por prazer”.
Busquei conhecer outras formas de alfabetizar e foi difícil
desenvolver em sala de aula o prazer pela leitura, pois como afirma Maia
(2007, p. 33) “o professor não convence o aluno pelo exemplo, porque,
ressalvadas as exceções, ele próprio não é um leitor”. Mas, foi justamente
por sentir falta dessa leitura para saber, para compreender, para refletir,
para compartilhar, para sonhar e aprender a sonhar (Morais, 1996), que
ainda busco seguir a contrapelo, e criar estratégias, que me possibilitem e
me oportunizem gostar de ler, me envolver com a leitura, e me permitir ser
(trans)formada

por

ela.

Busco nas leituras

formas

pautadas na

compreensão de que se existem maneiras e ritmos diferentes de aprender,
semelhantemente, existem não apenas formas diferentes de ensinar a ler e a
escrever, como também a necessidade de se fazer diferente, de conceber a
criança em sua individualidade e, sobretudo, de se considerar o
conhecimento prévio da criança como uma variável a servir de parâmetro
para os passos a serem dados, e, considerá-la como um sujeito ativo neste
processo, independente das suas e das minhas limitações.
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Em 2007, o município de Pedro Régis precisou cumprir com duas
tarefas de fundamental importância: 1) construir o Projeto Político
Pedagógico e 2) Elaborar o Plano de Desenvolvimento Escolar (PDE),
identificando as nossas Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças
(FOFA). Essas tarefas motivaram o corpo docente a elaborar projetos que
minimizassem a sua principal fraqueza: altas taxas de reprovação nas
turmas do Fundamental I, principalmente, nas séries iniciais, mais
especificamente, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Como foi feito o projeto
É nesse contexto que foi criado o Projeto intitulado Os Contadores de
Histórias, que teve como objetivo criar estratégias que minimizassem as
taxas de reprovação em Língua Portuguesa, nos eixos da leitura,
principalmente. Dessa forma, a implementação, o planejamento e o
desenvolvimento do projeto se delinearam a partir dos seguintes
momentos:
1° Momento: Sensibilizaçao
Visando formar parceria com toda a comunidade escolar,
principamente a interna, esse foi o primeiro passo dado, pois eu acreditava
(e ainda acredito) que os resultados poderiam ser (e foram), dessa forma,
maximizados. Fiz a apresentação do Projeto para a minha turma, mantive
contato com os professores de outras turmas para que aderissem ao projeto
e buscassem incentivar a participação dos seus alunos, sugerindo prêmios
(medalhas, diplomas etc.), atribuindo notas ou algo que se tornasse um
estímulo e, consequentemente, tivéssemos mais participantes. E assim foi
feito. Visitei todas as turmas da escola, explicando como seria desenvolvido
o projeto e a importância dos alunos para o sucesso de sua execução. Neste
momento, também foram agendados um horário e uma data – no
contraturno – para que pudéssemos nos encontrar sem causar prejuízo nos
conteúdos que tanto preocupam o sistema escolar.
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2° Momento: Formação de Pares
Objetivando a criação de grupos de alunos, que já dominavam a
leitura convencional, para formar os Contadores de Histórias, deixei-os à
vontade para escolherem seus pares. Os alunos formaram seus grupos,
independente de idade, sexo, ou ano/série. Essa formação se deu através da
escolha do livro/história, sem brigas e sem atropelos. Todos escolheram o
livro que queriam ler, a história que gostariam de contar, sem nenhuma
imposição. Em posse dos livros, os alunos levaram para casa os livros
escolhidos, para fazerem a leitura com mais calma, buscando compreender
os fatos, conhecer os personagens e aguçar a imaginação para a próxima
etapa do projeto.
3º Momento: Oficina de leitura
Nessa etapa, foi entregue a cada dupla de alunos uma folha de
papel contendo algumas estratégias escritas para a contação de leitura, tais
como: “Cantinho do leitor”, “Álbum seriado”, “TV”, “Dramatização” e
“Fantoches”. Estas estratégias foram apresentadas para que eles
identificassem e testassem qual seria a melhor forma de contar a história
escolhida. Deixei-os livres para fazerem as suas escolhas e apenas orientei e
me ofereci para ajudar na aquisição de materiais e na confecção dos
mesmos, caso fosse necessário. Como eu imaginei, os alunos só solicitaram
a entrega dos materiais para a confecção e disseram que iriam conseguir
confeccionar com os colegas, sem a minha intervenção.
4° Momento: Montando o Cronograma
Após a escolha da história e do método que a história seria contada,
foi elaborado um cronograma com a relação dos nomes dos alunos e suas
respectivas histórias. Esse cronograma apresentava as datas e os horários
de contação das turmas. Tive dificuldade em agendar as apresentações,
pois nenhum aluno queria estar no primeiro grupo a apresentar, e, assim, a
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turma sugeriu que houvesse duas apresentações para que eles se sentirem
mais seguros.
5º Momento: Montando a Divulgação do Evento
Como eu já tinha o cronograma em mãos, pensei em fazer um cartaz
de divulgação para provocar a motivação e criar expectativas não só dos
que ouviriam as histórias, mas também daqueles que as contariam, como
também quais os/as livros/histórias seriam contados durante a semana. De
fato, isso promoveu nos alunos uma ansiedade (de forma positiva) e
garantiu para os alunos o acesso à literatura infantil, e, principalmente, às
práticas de leituras reais e significativas:
Cartaz de Divulgação do Projeto

Fonte: Acervo da professora

Com antecedência, os alunos liam as histórias a serem contadas para
identificar os personagens, as “vozes”, as perguntas que iriam fazer, além
de outros aspectos dos livros. No que se refere às estratégias utilizadas
pelos grupos para contarem as suas histórias foram escolhidas o “cantinho
do leitor”, a “TV” e a “dramatização”, como mostram as fotografias abaixo:
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Cantinho do leitor

Fonte: Acervo da professora
Contando história na TV

Fonte: Acervo da professora
Dramatização do livro “O coelho que não queria estudar”

Fonte: Acervo da professora
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Em algumas turmas, os alunos que ouviam as histórias, além de
participar das inferências, da interpretação oral e escrita, também
desenhavam o trecho do livro que mais gostaram. Ao término do projeto,
os grupos receberam um Diploma de Contadores de História, e, a escola
elegeu a melhor equipe para receber a medalha de melhor contador de
história como também recontar a história para toda a comunidade escolar.
Turma atenta ouvindo a contação da história

Fonte: Acervo da professora
Entrega do Diploma de Contador de História

Fonte: Acervo da professora
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Entrega da medalha para o melhor contador de história

Fonte: Acervo da professora

Concluindo o relato dessa experiência
A leitura e a escrita são necessidades sociais que comportam o ser e
o estar nesse mundo, que, a cada dia, se constitui num espaço híbrido,
multiletrado. Nesse cenário contemporâneo, as funções dessas duas
modalidades de expressão linguística continuam sendo predominantes,
tornando-as primordiais para as práticas humanas.
Na nossa escola, o projeto apresentado durou cerca de três meses,
apenas, e, assim, não foi possível mensurar se os índices de reprovação nas
disciplinas tiveram suas taxas reduzidas; mas, com certeza, essa
experiência marcou a vida de cada um dos participantes diretos/indiretos
do projeto, fazendo-os compreender que é possível fazer diferente, é
possível romper com as barreiras, ir além das práticas de leitura e escrita
descontextualizadas,

que

desprezam

o

uso

real

das

situações

comunicativas: o prazer da leitura deve ser cultivado, cotidianamente, nas
nossas ações pedagógicas.
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EXPERIÊNCIAS A NARRAR: O CONTO DE FADAS NO PROCESSO
DE APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS
Pâmela Amanda Melo Costa30
Leitura como fruição
A sala de aula é um espaço privilegiado onde se desenrolam as
ações didático-pedagógicas do processo de ensino-aprendizagem, que
merecem um lugar de destaque nas preocupações daqueles que trabalham
com a formação dos seus discentes. Pensando nisso, as atividades
planejadas e executadas na sala de aula não podem ficar apenas neste
campo, pois quando algo dá certo merece ser compartilhado. Por esse
motivo, compartilho nesse relato uma das minhas experiências com a sala
de aula, em específico, com a minha turma do 5º ano de ensino
fundamental da escola em que leciono.
Dessa forma, sabe-se que envolver os alunos cada vez mais no
mundo da leitura, e de uma forma prazerosa, requer muita organização,
planejamento e compromisso por parte daqueles que desejam construir
uma sociedade mais justa e humana. Isto exigirá engajamento profundo de
todos: professores, alunos, pais; para se obter uma educação de qualidade,
conforme dispõe a lei em vigor - LDB nº 9394/96 art. 32 que visa “O
desenvolvimento da capacidade de aprender tendo como meio básico o
pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo”.
Desde muito jovem, escutava meus avós contando suas aventuras
com pessoas quase irreais, e essas histórias me fascinavam. Deve ter sido
esse um dos motivos que me tornou uma leitora apaixonada pelos contos
de fadas, por seus autores, que me levassem do mundo real para algo
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imaginado, quase impossível de ser alcançado. Esse desejo me fez entender
que o processo de aprendizagem se dá, antes de qualquer coisa, pelo
querer. No público infantil, essa vontade se torna ainda maior, quando
plantamos sementes que as façam ligar o real e a imaginação. Assim, deixo
aqui um relato, quase poético, que me fez refletir sobre o nosso papel,
enquanto profissionais e formadores de outras profissões.
O nascimento dos contos de fadas
Para tornar compreensível esse relato, busquei traçar um percurso
histórico sobre a origem dos contos de fadas, para que você, leitor,
mergulhe no poder encantatório das palavras emanadas por essas
narrativas. No livro “Os sete contos de fadas”, a autora Kupstas (1993)
afirma que essas histórias são narrativas antigas e estas não eram escritas
para as crianças, mas sim, tratadas como mito, pelos povos Hindus, Persas,
Gregos e os Judeus. Por consequência, as primeiras histórias contadas,
oralmente, eram usadas para resolver o conflito entre o homem e a
natureza.
Com base nessa explicação, os contos de fadas nada mais eram que
relatos de pessoas simples, que tinham os seus conflitos. Os relatos eram
passados de geração para geração como forma de entretenimento, e só
muito tempo depois, com a descoberta das fadas, tidas como a idealização
da

mulher

perfeita,

inatingível,

porque

era

dotada

de

poderes

sobrenaturais, as sociedades mais antigas sentiram a necessidade de
utilizar essas narrativas fantasiosas como forma de alienação na área da
educação. Elas percebiam que as crianças gostavam desses contos e
fantasias inseridas, e isso lhes servia para formar o caráter e personalidade
dos pequenos, os fazendo desejar ser iguais aos personagens. Os contos de
fadas, portanto, existem a milhares de anos e com eles aprendemos a ouvir
e contar histórias. Por essa razão, essas narrativas contribuem para a
formação e aprendizagem do leitor.
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Ainda segundo Kupstas (1993), os contos de fadas são de origem
celta e surgiram como poemas que revelavam amores estranhos e fatais;
percebe-se que a ideia inicial era expor um/a relação/relacionamento
platônico. Muito tempo depois, os contos de fadas se constituíram na idade
Média e Moderna para a literatura popular em todo o continente europeu.
A partir do século XVII, os poemas passaram a ser escritos como narrativas.
De igual modo, esses escritos foram reunidos e recontados por grandes
escritores como Charles Perrault, La Fontaine e os irmãos Grimm, que
deram um estilo de escrita mais elegante, e os traduziram para diversas
línguas, tornando-os populares, atraindo cada vez mais leitores.
Grandes autores da literatura infantil
A literatura infantil atrai leitores de todas as idades, porque aguça a
imaginação do ser humano, nos levando ao mundo encantado de seres
superdotados, que enfrentam uma luta, assim como nós, e que no final
sempre vencem. Finais como esse eram/são comuns nessas narrativas. Os
autores escreviam para um público que desejava fugir do mundo real e se
apegar a um mundo, onde a existência de seres divinos como fadas,
duendes, princesas e heróis era possível.
Coelho (1997) cita alguns autores que são referência nessa literatura.
Como já citado, Charles Perrault foi um dos autores inaugurais das
narrativas, seguido por La Fontaine, que deu voz e personalidade aos
animais com o objetivo de criticar a sociedade da época. Por sua vez, os
irmãos Grimm recontam algumas histórias desses autores. Com destaque
para Charles Perrault que contribuiu de forma significativa para o
surgimento de outras releituras, em que se mantinha a essência dos
personagens, mas recebiam um novo final.
Charles Perrault se preocupou em escrever suas histórias para um
público infantil, pois, como já mencionamos, essas narrativas não eram
escritas para crianças. Estudiosos na área revelam que os contos de fadas
nem sempre tinham seus finais felizes e que havia um lado obscuro, como
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por exemplo: a Chapeuzinho Vermelho nem sempre era boa, a bruxa nem
sempre foi má, ainda assim, esse mundo sempre nos encantou.
Sendo assim, compreender o surgimento dos contos de fadas é
importante para nos situarmos ao momento histórico vivido por cada um
desses autores. A França do século XVII, por exemplo, estava passando por
um momento de progresso nas transformações político-sociais. Esse cenário
foi ideal para que Perrault escrevesse contos que falavam sobre o
progresso, tais como: “O gato de botas”, “O pequeno polegar”, “O barba
azul”, “Chapeuzinho Vermelho”, “A gata borralheira” e outros.
Em vista disso, a literatura infantil é uma das expressões mais
significativas em que o desejo do ser humano é saber sobre a vida, e isso
caracterizou o homem em diversas épocas. As diversas formas de contar
histórias pertencem a nossa antiguidade, que fundidas e confundidas
foram transformadas e (re)adaptadas para todas as partes do globo e
permanecem vivas hoje, como uma rede costurada a mão por uma filha e
uma mãe. Ambas as gerações se encontram em um ponto e divergem em
outro. Assim são os contos de fadas, dentro da literatura infantil.
A literatura infantil no processo de aprendizagem
A literatura infantil é arte e, para Coelho (2005), é um fenômeno da
criatividade do ser humano em suas formas de representar o mundo.
Através da palavra, ela funde as realizações mais profundas do ser,
fundindo o real e o imaginário, ou melhor, o imaginário é o real em que se
torna possível concretizar.
Os contos de fadas foram eternizados. Do mito aos textos poéticos,
da literatura céltica, ao modelo exemplar do século XIX, constitui o mais
íntimo do ser. Afinal, uma mãe conta histórias para o seu bebê antes de
dormir. Crescemos ouvindo histórias de príncipes e princesas. Essas
narrativas serviram/servem de inspiração para filmes de grande porte e
desenhos animados na televisão.
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Na área da educação, a contação de histórias é importante para a
formação e aprendizagem das crianças. Ouvir é uma prática significativa
no início do desenvolvimento dos discentes, principalmente, para torná-los
capazes de entender o outro, permitindo que eles interajam com o mundo a
sua volta.
Diante dessas considerações, percebo o quanto é importante pensar
em um ensino de língua e literatura prático e reflexivo, em que nossos
alunos possam atribuir sentido ao que está sendo estudado. No caso da
contações de histórias, elas não apenas divertem e despertam a imaginação,
como também desenvolve o hábito da escuta e leitura significativa de
mundo. A escola em si prioriza o ensino da escrita, deixando de lado a
oralidade. Com essa experiência, percebemos o quanto é necessário partir
do oral, para o escrito. Em uma roda de conversa, por exemplo, quando
oralizamos uma determinada opinião e ouvimos outras opiniões, ficamos
propensos a organizar melhor nossas ideias na escrita. O ato de narrar leva
o indivíduo a mergulhar nas profundezas de sua memória e trazer um
pouco da sua experiência com o mundo.
Experiências a narrar: aprendendo a contar histórias
Até aqui tracei um percurso delineado pela história e estudiosos que
atribuíram sentido à literatura infantil, em específico, às contações de
histórias. Agora, é a minha vez de narrar a minha experiência com esse
gênero e relatar o que aprendi com os meus alunos nesse processo.
A nossa cultura vive da história. Quando nascemos, os nossos pais
reproduzem histórias contadas por gerações anteriores à deles, e isto se fixa
em nossa memória. Na escola, crescemos ouvindo contos maravilhosos,
contos de fadas, fábulas, em que os seres superdotados de magia são
capazes de salvar o mundo, e isto se fixa em nossa memória.
Diante disso, a sala de aula é um espaço privilegiado, onde se
desenrolam as ações didático-pedagógicas do processo de ensinoaprendizagem, que merecem um lugar de destaque nas preocupações
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daqueles que trabalham com a formação dos seus discentes. O projeto
“Experiências a narrar: o conto de fadas no processo de aprendizagem das
crianças” busca formar leitores críticos, que a partir do imaginário atribuam
sentido ao mundo que o cerca. Sabemos a relevância em se estudar os
gêneros textuais, que estejam ligados com a realidade social do aluno; desse
modo, eles se tornarão conhecedores dos diversos gêneros textuais,
participativos, e capazes de interagirem em sua realidade, na condição de
cidadãos conscientes de sua atuação na sociedade.
Durante o processo de idealização, escolhi o gênero narrativo, sendo
o textual: conto de fadas; e oral: contação de histórias. Partindo dessa ideia,
o como fazer e por que fazer, sugere um questionamento que se torna
relevante.
Na aula inaugural do projeto, levei diversos nomes de personagens,
entre obras mais conhecidas e desconhecidas. A intenção dessa atividade
era despertar a curiosidade dos alunos em ouvir sobre os personagens que
desconheciam.

Foi interessante perceber o quanto eles escutavam os

colegas, enquanto contavam essas histórias. No final de cada uma, foi
atribuída uma reflexão, sendo possível ligá-la com algum aspecto da
sociedade contemporânea.
Uma aluna me chamou atenção quando evidenciou em sua fala que
essas princesas trazidas nos contos de fadas são desatualizadas e questionei
por quê. E ela respondeu com essas palavras: “Desde quando uma mulher,
hoje, espera por um príncipe? Eu não quero esperar por ninguém,
professora, para mudar a minha vida. A mulher de hoje é tão moderna.
Bem que esses autores poderiam atualizar essas histórias para princesas
mais modernas.” Ela me pegou de surpresa com sua reflexão, pois não
imaginava que uma criança de 10 anos pensasse de um modo tão crítico e,
ao mesmo tempo, atual. Sua fala me fez (re)planejar todos os textos
programados para as aulas seguintes, para que eu pudesse trabalhar a
relação entre o novo e o antigo. Finalizamos a aula com uma roda de
conversa sobre a construção dos personagens: protagonistas e antagonistas.
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Na aula seguinte, trabalhamos o conto da Chapeuzinho Vermelho.
O conto original, trabalhado pelos irmãos Grimm. Nessa versão mais
antiga, os alunos puderam descontruir a imagem da Chapeuzinho
Vermelho, entendendo que todo ser humano tem um lado bom e um lado
ruim. A atividade proposta era para eles “inverterem” o papel da
Chapeuzinho e do lobo mau. Realizada em pares, dois alunos chamaram a
minha atenção quando disseram que a Chapeuzinho poderia ter se dado
bem, se ela não tivesse provocado o lobo mau e nem tivesse dado
informação para um estranho. Ficou claro, nesse momento, que eles
puderam ligar o conto com algo presente na sua realidade.
Com essas confirmações, percebemos a importância dos contos de
fadas no processo de aprendizagem para a formação da personalidade da
criança e para o seu processo de socialização com o mundo que a cerca.
Meus alunos tiveram a capacidade de perceber outras dimensões e ligá-las
com a realidade, principalmente, para se reconhecerem como parte daquela
história, em que podem ser qualquer um dos personagens, basta imaginar.
Reservei três encontros para o início da produção que se daria na
parte oral e, por conseguinte com a escrita. A turma foi dividida em pares e
cada um destes escolheram um dos personagens que estudamos, durante
as aulas, e construiriam naquele momento uma narrativa oralizada para a
turma. Pedi que eles atentassem para dois pontos estudados em aulas
anteriores: a entonação da voz e a construção de um problema que
chamasse atenção da turma, e ficaria a cargo do público (os colegas de
turma) resolver. Esse momento foi muito proveitoso, porque alguns alunos
choraram com os finais construídos ao mesmo tempo que colocavam a mão
na cabeça para o desenrolar do problema em outros.
Esses momentos me marcaram enquanto professora. Pude assistir
os meus alunos colaborando uns com os outros, construindo suas histórias
em conjunto, dando vida aos seus próprios personagens, colocando um
pouco do que já vivenciaram nessas histórias. Esse foi um ponto motivador
para que eles começassem a construir os seus textos. Dessa vez, cada um
construiu o seu conto, dando vida aos seus personagens. Eles tiveram o
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momento para reescrever os seus textos e compreenderam que dentro do
processo da escrita é importante revisar tudo o que foi colocado no papel.
Uma das alunas chegou a conversar comigo e dizer sobre o quanto
estava apaixonada por escrever, e que ela não tinha tido a oportunidade de
rever nenhum dos seus textos, porque a desculpa sempre era “não tem
tempo”. Chego à conclusão que, quando abrimos caminho para a fala dos
alunos, a criatividade deles se torna aguçada. Quando não os pressionamos
e damos tempo hábil para a escrita, eles conseguem construir textos
maravilhosos. Quando trabalham em grupo, de forma colaborativa,
conseguem compartilhar ideias e entender que precisamos uns dos outros
para construir o conhecimento.
Em nosso último encontro, compartilhamos uma roda de contação
de histórias com os textos por eles produzidos. A sala foi dividida em
grupos e cada grupo escolheu uma turma menor para contar suas
narrativas. Os textos foram impressos e tivemos um momento inebriante de
compartilhamento de histórias. As crianças menores gostaram tanto, que
repetimos essa atividade nas turmas, com textos de outros grupos. Para
finalizar, os textos produzidos pelos alunos passaram por análise e revisão,
para compor um livro que seria lançado no final do ano letivo, como
relíquia da turma do 5º ano/ 2018.
Afirmo que os contos abrem espaços para que as crianças deixem
fluir o imaginário e despertem a curiosidade, que logo foi respondida nas
minhas aulas. Como professora, percebi que o trabalho com esse gênero foi
uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos e das
soluções que atravessam as gerações, que de um jeito ou outro, cabe aos
personagens (quase humanos e reais) enfrentar e resolver as suas situações
de conflito.
Considerações finais: nenhuma história se finda
Acredito que nenhuma história tem fim, pois o desfecho dela é
apenas o começo para muitas outras. Quem dirá isso são as releituras,
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postas no cinema, na literatura, nos desenhos, que, ao longo dos séculos,
ganharam novos finais, novas vozes por quem decidiu escrevê-las.
A literatura infantil vem da tradição oral, de histórias que eram
passadas de pai para filho, ou seja, o mito com o objetivo de explicar
eventos, que o sobrenatural domina. O ser humano, por sua vez, ascendia o
desejo de conhecer o desconhecido. Assim, a literatura é o caminho para
que os leitores se descubram nas diversas leituras de mundo. É por ela que
nos constituímos enquanto sujeitos mutáveis e fervorosos para acreditar no
impossível. O ato de narrar nos conecta com o mais íntimo do nosso ser.
Esse projeto me fez perceber que a leitura pode transformar,
capacitar, mas, antes de qualquer coisa, nos fazer reviver experiências do
nosso mundo com outros mundos. Sigo acreditando nesse trabalho, que
não apenas transformou os alunos do 5º ano em cidadãos críticos, mas irá
despertar o desejo em você, professor, de idealizar um caminho para
contribuir de forma significativa no processo de aprendizagem do seu
aluno.
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DA NOTÍCIA À POESIA: REFLEXÕES DE GÊNERO À LUZ DE
REPORTAGENS E MÚSICAS
Tayse de Souto Silva31
Através de processos culturais, definimos o que é – ou
não – natural; produzimos e transformamos a natureza e
a biologia e, consequentemente, as tornamos históricas.
Guacira Lopes Louro

Sobre o meu lugar de professora de biologia...
No contexto educacional, as questões que envolvem o corpo
geralmente são vistas como conteúdos curriculares a serem explorados
apenas pelos/as docentes de Ciências e Biologia. Os direcionamentos e
exigências por parte das escolas, no que se refere à abordagem da Educação
Sexual, são colocados ao professor de Ciências Naturais. Nesse sentido,
espera-se desse profissional um olhar para temas sobre a sexualidade.
Observamos que, na maioria das vezes, esta temática surge isolada
em projetos ou campanhas educativas que não contemplam, de modo
aprofundado, as suas dimensões. Além disso, temáticas sobre orientação
sexual também se restringem a algumas séries, como é o caso do oitavo ano
do Ensino Fundamental e o segundo ano do Ensino Médio, por integrarem
os livros didáticos, principalmente no que concerne ao aparelho
reprodutor32.

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da Universidade
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A autora Guacira Lopes Louro sugere o uso do termo “aparelho sexual” ao invés de “aparelho
reprodutor”, pois, segundo a mesma, o primeiro termo implica em conceber a sexualidade numa
dimensão prazerosa (de gratificação sentimental e física), ampliando o sentido e as implicações do
termo “sexual”, onde a procriação deve ser uma consequência e um direito de escolha. (LOURO,
2012)
32
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Nesse caso, os conteúdos frequentemente se referem a doenças
sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, anatomia e fisiologia
dos órgãos sexuais, entre outras questões biológicas e de saúde. Entretanto,
a sexualidade possui também uma dimensão mais subjetiva e cultural, que
diz respeito aos desejos, prazeres, comportamentos e construções de
identidades.

Consideramos

aqui

o conceito de

identidade numa

perspectiva cultural baseada nas ideias de Stuart Hall, que a entende como
um ponto de sutura entre discursos e práticas que tentam nos interpelar ou
nos convencer a assumirmos lugares sociais, bem como entre os processos
subjetivos que nos constroem como sujeitos aos quais se pode falar. (HALL,
1995 apud SILVA, 2012)
Por isso, nos últimos anos, as questões de gênero têm se tornado
palco de discussões, controvérsias e polêmicas, dentro e fora dos ambientes
escolares. Notamos que apesar de sua inclusão como proposta transversal
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a orientação sexual nem sempre é
contemplada nas áreas convencionais de construção do conhecimento,
embora constitua processos que estão sendo intensamente vividos pelos
estudantes, por seus familiares e pelos próprios educadores no cotidiano
social.
Outro ponto importante a se pensar, quando nos dispomos a
trabalhar sobre orientação sexual em sala de aula, são as influências
pessoais, religiosas e ideológicas dos/das docentes. É comum que crenças,
anseios e concepções que envolvem a vida privada dos/as educadores/as
influenciem a seleção de temáticas ou a forma como os conteúdos
curriculares sobre sexualidade são explorados. Desse modo, destacamos
aqui a necessidade de uma formação continuada que capacite o/a docente
para uma abordagem mais imparcial e mais ampla sobre a educação sexual.
Ao longo da minha experiência docente, que compreende quinze
anos de pleno exercício em sala de aula, pude perceber que as aulas de
Biologia estão muito condicionadas ao caráter exato e pragmático das
Ciências Naturais, presente na construção dos currículos escolares, na
seleção dos conteúdos dos livros didáticos ou nas metodologias de sala de
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aula. As abordagens sobre orientação sexual muitas vezes não estão
interligadas a outros saberes ou outras teorias, especialmente quando
levamos em consideração as valiosas contribuições dos Estudos Culturais33,
pois “não há educação que não esteja imersa nos processos culturais do
contexto em que se situa” (CANDAU, 2013, p.13). Assim, comumente se
utiliza

para

abordagem

de

conteúdos

sobre

sexualidade

apenas

conhecimentos biológicos sobre o corpo, sem a explicação dos fenômenos
em sua totalidade e nem o entendimento da complexidade nas
representações de gênero e identidade, aqui tratadas sob o embasamento
de teórico de Candau (2013), Carvalho (2010), Furlani (2010), Kellner (2001),
Louro (2012), Lins et all. (2016), Moreno (1999), Silva (2012), além dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).
Nesse contexto, o presente relato aborda uma experiência sobre
educação sexual em uma escola pública Estadual do Município de João
Pessoa-PB, com alunos e alunas do segundo ano do Ensino Médio, que não
se restringiu a conteúdos essencialistas, ou seja, apenas à natureza biológica
dos fenômenos estudados. Entendendo que a Biologia por si só não é capaz
de explicar ou contemplar todas as subjetividades e influências culturais
que incidem sobre a construção das nossas identidades sexuais, o objetivo
deste trabalho foi promover uma reflexão sobre as questões de gênero,
principalmente no tocante a hierarquias sociais entre homens e mulheres. A
intenção, em resumo, foi inspirar posturas e atitudes protagonistas que
pudessem contribuir para a valorização dos seus direitos, para o combate à
violência doméstica e, consequentemente, um convívio social mais justo.

Os Estudos Culturais constituem uma vertente teórica que aponta a interculturalidade como um
dos caminhos para o trabalho pedagógico por considerá-la mais adequada para a construção de
sociedades mais democráticas, pluralistas e inclusivas que articulem políticas de igualdade com
políticas de identidade. As contribuições acerca de uma abordagem intercultural numa
perspectiva multiculturalista, se encaminham para uma negociação cultural seguindo premissas
como: processos dinâmicos de relação; comunicação e aprendizagem; legitimidade mútua;
simetria e igualdade; busca de um novo sentido para a diferença; tarefas sociais e políticas para
ações de responsabilidade e solidariedade e um pensamento não colonizador e não eurocêntrico.
(CANDAU, 2013).
33
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O trabalho compreendeu o período de dois bimestres e foi realizado
em consonância com algumas competências e habilidades da Língua
Portuguesa e da Matemática, caracterizando sua interdisciplinaridade e
envolvendo a participação das docentes das referidas disciplinas, além de
funcionários e estudantes. Todas as atividades foram respaldadas nos
documentos

de

Orientações

Curriculares

Nacionais

(PCN)

e

direcionamentos dados pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba,
atendendo ao requisito de que temáticas como diversidade, violência e
protagonismo devem perpassar todos os projetos escolares de forma
objetiva e positiva. É importante ressaltar que o relato aqui apresentado
constitui um recorte de um projeto que foi apresentado ao edital do Prêmio
Mestres da Educação ofertado pelo Governo do Estado da Paraíba.
Sobre a experiência didática
Começo a descrever o projeto destacando a influência da mídia em
nossas vidas no que diz respeito às questões da sexualidade. Esta influência
pode ser percebida na formação de opiniões, construção de padrões e/ou
posicionamentos acerca dos modos de convivência social, das organizações
e configurações familiares, das representações de feminilidades e
masculinidades, dos relacionamentos com o corpo e, consequentemente,
dos padrões identitários difundidos e aceitos em detrimento de outros.
Kellner (2001) ratifica essa discussão ao inferir que a cultura da mídia
fornece o material com que muitas pessoas constroem o seu senso de classe,
de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de “nós” e “eles”.
Deste modo, as produções jornalísticas e musicais aqui exploradas
como recursos pedagógicos constituem alguns dos mecanismos de
comunicação que compõem estruturas de grande poder discursivo; porém,
passíveis a análises e contestações podendo, inclusive, transformarem-se
em instrumentos de resistência e ressignificação cultural. Segundo Kellner
(2001, p.11-12), “a cultura veiculada pela mídia induz os indivíduos a
conformar-se à organização vigente, da sociedade, mas também lhes
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oferece recursos que podem fortalecê-los na oposição a essa mesma
sociedade”.
A mídia e a escola, assim como outros espaços sociais, fazem parte
do que a autora Guacira Lopes (2012) chama de “pedagogias culturais” e
constituem aparelhos sociais de reprodução ao propagar modos de ser e de
viver e “produzir” valores que podem contribuir para inferiorizar algumas
identidades, estabelecer padrões engessados para o corpo e sexualidade ou
normatizar hierarquias entre os gêneros.
A experiência pedagógica descrita procurou promover uma reflexão
sobre as construções e relações de gênero em nossa sociedade, utilizando
como ferramentas pedagógicas o gênero reportagem e a música. Dentre os
objetivos, o trabalho buscou engendrar discussões e posicionamentos a
partir das concepções dos/das alunos e alunas sobre a análise de seis
reportagens

selecionadas

para

as

discussões

em

sala

de

aula.

Concomitantemente, cinco músicas motivaram atividades de escrita e
ampliaram os horizontes de expectativas dos estudantes, instigando
possíveis mudanças de paradigmas acerca das leituras de mundo dos
mesmos. De acordo com Cáceres (2011, p.29)
tratar as questões de sexualidade e gênero dentro do espaço
escolar requer quebra de paradigmas muitas vezes internos,
pois nos deparamos com situações que envolvem desde nossa
criação, o que recebemos de nossos pais, nossas concepções em
relação à religião, credo, entre outros. Sabemos que como
educadores também temos nossa identidade, mas precisamos
nos pautar na concepção de que somos mediadores do
conhecimento das crianças, quebrando “tabus”, muitas vezes
internalizados em nós mesmos.

Com o intuito de introduzir a temática de gênero, aplicamos um
questionário semiestruturado para traçar um perfil dos estudantes e
conhecer suas percepções. O questionário foi aplicado com 19 alunos que
corresponderam à turma do segundo ano C do turno da noite com idades
entre 17 e 39 anos. Destes, 37% são do sexo masculino e 63% do sexo
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feminino, sinalizando uma maioria feminina. Num primeiro momento,
através da observação direta, notamos certa resistência dos alunos do sexo
masculino ao tema, demonstrado em reações de incômodo ou ironia,
através de risos ou expressões faciais de insatisfação, o que evidencia a
presença de tabus e desconfortos no estudo dessas questões.
Quando perguntados sobre o que é machismo (pergunta 1 do
questionário), alguns alunos do sexo masculino assumiram uma postura de
negação sobre a existência de um pensamento androcêntrico34 naturalizado
em práticas machistas, manifestadas em respostas como: “acho que não há
um machismo, só um processo de evolução, e creio que há um preconceito de ambos
os sexos”.
Esse tipo de resposta demonstra um comportamento de dúvida
muito comum entre os homens e até mesmo entre algumas mulheres, no
que se refere à existência do pensamento de superioridade masculina. No
entanto, afirmamos que o machismo é uma prática antiga e que marcou a
história da sociedade, quando, por exemplo, destacamos fatos como o de
que a mulher não podia exercer o direito ao voto, era proibida de trabalhar
fora de casa ou marginalizada quando se separava do marido, sem direito à
guarda dos/das filhos/as ou emprego digno para sobreviver.
Podemos afirmar que, no percurso histórico marcado pelo regime
do patriarcado, as questões de gênero sempre estiveram atreladas às
relações de poder, começando pelas formas de assujeitamento, observadas
na divisão social dos papéis e na resistência dos homens e das próprias
mulheres pela busca de sua emancipação política e participação social.
No entanto, alguns alunos do sexo masculino reconhecem a
existência do machismo e apresentam uma visão mais ampla do fenômeno
ao responderem: “é querer mandar nas mulheres, criticar tal pessoa por
vestimenta, ou privar da tal liberdade”; “o homem coloca a mulher para baixo”;

Conforme Moreno (1999), o androcentrismo consiste em considerar o sexo masculino como o
centro do universo, medida de todas as coisas e único observador do que ocorre no mundo, e
ainda, como único capaz de ditar as leis, de impor justiça e de governar o mundo.
34

119

“na minha opinião, se trata de orgulho machista não aceitar certas atitudes, não
estar pronto para estar em paz com outra pessoa”.
Já com relação às respostas das alunas, 50% responderam com frases
do tipo “é o homem querer ser mais que a mulher”, entre outras respostas como
“preconceito com as mulheres”; “o homem querer impor suas vontades”; “ignorar a
opinião da mulher”; “pagar menos pelo trabalho”; “achar que a mulher não pode
fazer aquilo que o homem faz”; “soltar piada” e “imposição de padrões, onde o
homem possui mais privilégios e são melhores que as mulheres”.
É interessante registrar que quando foi perguntado se os alunos
percebiam práticas machistas dentro da escola, 42,8% dos homens disseram
que “não”, enquanto nenhuma mulher mencionou “não perceber”,
mostrando, mais uma vez, que os homens não reconhecem essas práticas
por serem já naturalizadas culturalmente. Apesar de nenhuma aluna
responder “não” sobre a existência de práticas machistas na escola, 50%
responderam “não sei”. Percebemos, também, uma grande diferença de
percentuais entre homens e mulheres quando 14,3% dos homens contra
41,7% das mulheres responderam que “sim, um pouco”, no que se refere à
presença de práticas machistas no ambiente escolar.
Temos aqui indícios de que não só os homens, mas também as
mulheres muitas vezes não se dão conta de que práticas machistas sejam
frequentes nos relacionamentos diários, pelo mesmo motivo anteriormente
mencionado de que práticas naturalizadas ganham status de cultura e, por
isso, são recebidas de forma passiva pela maioria. Moreno (1999) é enfática
ao dizer que se a mulher as tolera, é porque ela mesma participa do
pensamento androcêntrico e tem, inconscientemente, aceitado todas as suas
ideias; e mais, em inúmeras ocasiões, é sua principal defensora, e na imensa
maioria das vezes, sua mais fiel transmissora.
Na análise da questão 3, quando foi perguntado se os estudantes se
achavam pessoas machistas, 57,1% dos homens responderam que “não”, e
42,9 que “sim, um pouco”. Com relação às mulheres, 33,3% responderam
que “não”, 33,3% responderam “não sei se sou”, 25% que “sim, um pouco” e
8,4% que “machismo não existe”. Reiterando a discussão anterior, é
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importante enfatizar que a ideia de superioridade masculina é algo
historicamente construído e não está presente apenas nos seus
comportamentos, uma vez que as mulheres acabam absorvendo também
essas ideias machistas com relação às suas próprias vidas ou no julgamento
de outras que assumem, por exemplo, um padrão comportamental
diferente do “convencional”.
Desde crianças, somos estimulados a pensar o que seria “coisa de
menina” ou “coisa de menino”, o que nos leva a separar, quando adultos,
comportamento de mulher ou de homem. Isto é observado também na
escola, desde as fases iniciais, na divisão das atividades de lazer, nas quais
os meninos jogam bola e as meninas pulam corda, ou na organização das
filas, nas quais se costuma separar os meninos das meninas e,
posteriormente, na escolha de atividades e profissões, nas quais as
mulheres tendem a escolher trabalhos considerados mais delicados e, por
isso, “mais femininos”. Isso pode explicar, por exemplo, o fato de algumas
profissões serem entendidas como masculinas, como as da área de exatas,
enquanto outras, como as da área de pedagogia, serem consideradas
femininas e, consequente e respectivamente, ocupadas por homens e
mulheres. Tais escolhas, então, nem sempre são feitas por aptidão, mas por
convenções sociais sexistas. Louro (1997) corrobora esse viés e amplia nossa
visão ao afirmar que
a escola se incumbiu de separar os sujeitos – tornando aqueles
que nela entravam distintos dos outros, os que a ela não tinha
acesso, dividiu internamente os que lá estavam, através de
múltiplos

mecanismos

de

classificação,

ordenamento

e

hierarquização e ainda nos foi legada pela sociedade ocidental
moderna, começando por separar adultos de crianças, católicos
de protestantes, ricos de pobres e, por fim, meninos de meninas.

Na análise da questão 5, que tinha como pergunta: “Você já passou
ou presenciou quais das situações abaixo?” (situações relacionadas a
práticas machistas descritas na sequência do texto), constatamos que 78,9%
“escutaram ou presenciaram piadas direcionadas a mulheres, por causa de roupas
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ou acessórios mais ousados”; 52,6% “sofreram ou presenciaram assédio sexual com
mulheres no trabalho”; 42,1% “foram ou presenciaram mulheres sendo excluídas
de programas de lazer ou esporte, por serem consideradas atividades masculinas”;
63,1% mencionaram que “foram agredidas física ou verbalmente ou tomar
conhecimento de que tal fato ocorreu com outra mulher”.
A grande porcentagem de estudantes (78,9%) que já ouviu piadas
ou expressões pejorativas por causa de suas roupas e acessórios nos leva a
uma reflexão sobre estereótipos e padrões normativos pré-estabelecidos,
pois muitas atitudes de preconceito e até mesmo violência contra mulher,
procuram se justificar nos próprios comportamentos e vestimentas
femininos e não entendem as reações autoritárias e de possessividade como
formas de violência. Mesmo que a definição do machismo não tenha sido
explicitada com clareza por parte de alguns estudantes, todos confirmaram
já terem sido expostos a tais práticas, porém, nem sempre percebidas em
seu dia a dia.
Outro ponto a ressaltar são os testemunhos frequentes de alunas
que encontram na escola, na figura do/da professor/a ou de funcionários/as,
uma possibilidade de refúgio ou pedido de ajuda, confidenciando situações
de agressão física e/ou psicológica, nos alertando que a escola deve estar
preparada para acolher e dialogar da melhor forma possível nessas
situações.
Com relação às perguntas 6 e 7 do questionário, que pediam que os
alunos escrevessem sobre os aspectos positivos e negativos de “ser mulher”
ou de “ser homem”, alguns alunos do sexo masculino, mesmo negando a
existência do machismo, identificam a presença de uma situação de
privilégio por conta do seu gênero, ao mencionar que o aspecto positivo de
ser homem é “ser visto como sexo mais forte” ou “ser o cabeça da casa” ou “ser o
responsável por várias coisas” ou ainda “não receber tantas críticas como as
mulheres”. Ao mesmo tempo, quando mencionam o aspecto negativo de ser
homem, escrevem: “ser visto como machista pela maioria das mulheres” ou
“sofrer preconceito de feministas” ou ainda “não creio que exista coisa ruim para
homens”, e ainda, “dinheiro (salário), nois homem recebe mais”. Observamos
122

que os homens acabam desenvolvendo um sentimento de vitimização e
resistência ao movimento feminista, uma vez que se sentem pressionados a
modificar atitudes que, de certa forma, os colocam numa situação de
conforto e poder, de modo que, não percebem ou se recusam a perceber as
desigualdades consequentes dessa construção.
Nas respostas femininas, temos impressões positivas, como: “ser
mais carinhosa”, “ser linda”, “fazer várias coisas ao mesmo tempo”, “mudar de
visual mais fácil”, apesar de se tratar de características mais relacionadas à
beleza, ao corpo e a atributos que na verdade deveriam existir em ambos os
sexos. Ainda sobre o universo do corpo, 41,6% de mulheres citaram a
maternidade como um dom feminino, remetendo à ideia de que o biológico
é sempre um traço determinante para a diferenciação dos gêneros e
constituem, via de regra, um campo de disputas de poder. Ao mesmo
tempo, temos algumas falas machistas escritas pelas próprias mulheres
como “ter capacidade de ser dona de casa”, como se o homem não pudesse
exercer tal função, pensamento que nos remonta ao fato de que ao longo da
história das sociedades patriarcais, esse sempre foi um papel delegado à
figura feminina. Com relação aos aspectos negativos mencionados pelas
mulheres, destacamos “sofrer muitos abusos, maus tratos”, “escutar piadas”.
“ouvir cantadas de mau gosto”, “ganhar menos no trabalho”. “sofrer violência de
vários tipos”, “ser agredida por seu parceiro ou marido” e ainda citaram outros
fatores de natureza biológica como: “menstruar”.
É importante ressaltar que as relações construídas socialmente, do
mesmo modo que podem ocorrer de modo saudável e respeitoso, podem
ainda,

desenvolver-se

legitimando

com

preconceitos

base

numa

decorrentes

marcação
da

das

imposição

diferenças,
de

uma

heterossexualidade normativa, de uma desigualdade jurídica entre os
gêneros ou de uma divisão sexista no trabalho que atinge mulheres e
grupos minoritários, como é o caso da comunidade LGBT35, que ocupam os
mesmos espaços sociais. “Uma vez que sua orientação sexual e identidade
Sigla utilizada para menção à diversidade de identidades sexuais: Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Travestis, Transexuais ou Transgêneros.
35

123

de gênero põem em xeque estereótipos de gênero tradicionais e a
heteronormatividade, essas pessoas são colocadas em situação de
vulnerabilidade e desvantagem em relação a direitos” (LINS et all., 2016, p.
56)
Faz-se necessário nos reportarmos, aqui, a 3ª onda do movimento
feminista, que esteve voltada para a contestação dos processos de
normatização

das

representações

da

sexualidade,

questionando

linearidades entre sexo, gênero e desejos, além da busca por visibilidade de
identidades marginalizadas, numa busca pela valorização da pluralidade e
da igualdade de direitos.
A

escola,

embora

seja

considerada

lugar

de

convivência

sociocultural, respeito e valorização da diversidade, organizada com o
propósito de ensinar/aprender a condição humana, não combate os
preconceitos de gênero, sexo, etnia, tornando necessário repensarmos as
práticas ali desenvolvidas, de modo que sejam viabilizadas condições de
problematização da temática (DAROS, 2013).
Para continuidade da proposta, num segundo momento, foi
trabalhada uma atividade em parceria com a professora de português da
referida turma, que teve como objeto de estudo o gênero textual jornal.
Foram selecionadas seis reportagens que indicavam alguma polêmica em
decorrência das relações de gênero. Todas as matérias tinham como
temática principal os papéis sociais atribuídos a mulheres e homens na
sociedade e abordavam o machismo e o sexismo sob vários aspectos. As
temáticas podem ser melhor visualizadas através das informações inseridas
a seguir:
Quadro 1: Reportagens utilizadas em sala de aula

Chamadas das matérias jornalísticas
Jairo treina de vestido rosa como castigo adotado por Roberto Fernandes
Mulher piloto diz que expulsou passageiro por segurança de voo – Passageiro fez
comentário após saber que uma mulher pilotaria o avião;
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Hayana Malta, de 19 anos, diz que foi molestada pelo tio. Ao fazer a denúncia,
sofreu descrença na delegacia e, mais tarde, no julgamento
Seja no trânsito ou no trabalho, mulheres ainda sofrem preconceitos – G1 ouviu
algumas profissionais que comentaram sobre o que já passaram
A perversa lógica que libertou o homem que ejaculou em uma passageira – Juiz em
São Paulo diz que não houve violência ou crime de estupro contra mulher em
ônibus
Noah, o menino que a EuroDisney não deixou ser princesa – O parque pede
desculpas a uma mãe por não deixar o filho participar da experiência ‘Princesa por
Um Dia’
Fonte: Quadro produzido pela autora do relato.

Essas matérias jornalísticas foram xerocadas e levadas para serem
lidas em sala de aula. Como elemento motivador foi apresentado,
inicialmente, um dos vídeos36, disponíveis na comunidade do facebook “Já
falou pro seu menino hoje?” uma animação que fala sobre sexismo, ou seja,
das diferenças construídas desde a infância para os comportamentos ditos
femininos e masculinos e suas implicações práticas na vida adulta. O vídeo
evidencia a construção de estereótipos na divisão do trabalho e dos papéis
dentro da própria família e retrata de forma muito didática as diferenças de
gênero no cotidiano.
Em seguida, a turma foi dividida em seis grupos, sendo entregue
uma das reportagens para cada, com uma leitura individual. Após esse
momento, organizamos a sala em círculo e cada grupo expôs o conteúdo do
que tinha lido, emitindo comentários e opiniões. Esta atividade foi bastante
motivadora e provocou uma intensa participação dos estudantes, uma vez
que se sentiram instigados a ler, discutir o texto e dar suas opiniões,
relacionando atitudes cotidianas a cada reportagem.
É interessante ressaltar que todas as estudantes do sexo feminino
opinaram de forma a corroborar a ideia de que as notícias evidenciavam
comportamentos machistas/sexistas e, portanto, desiguais para com as
36

https://www.facebook.com/jafalouparaseumenino/videos/1823907574551333/
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mulheres e para com a multiplicidade de configurações de gênero. No
entanto, alunos do sexo masculino não perceberam tal fato em todas as
leituras, trazendo para discussões outras questões sobre a sexualidade, a
exemplo da necessidade de afirmação de suas orientações sexuais
heteronormativas, entendendo que a comparação com outras configurações
sexuais e/ou de gênero trariam constrangimento.
Esse momento foi muito proveitoso para debatermos sobre o
preconceito cultural que aprendemos a ter desde crianças no que se refere
ao diferente de nós, como também sobre a necessidade de reconfigurações
culturais para que algumas identidades não continuem a ser discriminadas,
pois:
a identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso
significa que sua definição -discursiva e linguística – está sujeita
a vetores de força, a relações de poder. Elas não são
simplesmente definidas, elas são impostas. Elas não convivem
harmoniosamente, lado a lado, em um campo de hierarquias,
elas são disputadas (SILVA, 2012, p. 81).

Práticas machistas apoiadas por fortes relações de poder estão
presentes nas mais diversas formas de expressão dentro de uma sociedade,
ora explícitas em comportamentos, como o estupro, a violência doméstica,
a restrição econômica e a submissão, ora disfarçadas em anúncios
publicitários, piadas, charges, memes, canções e até mesmo na escola, nas
diferenças de valores e habilidades atribuídos a meninos e meninas.
Brasil (2009) afirma que “às vezes, com nossos pequenos gestos ou
atitudes cotidianas, sem perceber, reforçamos desigualdades e a hierarquia
de gênero, para não falar em preconceitos e estereótipos” (BRASIL, 2009,
pg. 44-45). Frequentemente, não se percebe ou se admite que discursos e/ou
atitudes sexistas são reproduzidas no nosso cotidiano e, por conseguinte,
observa-se certa dificuldade e resistência em lidar com o tema sexualidade
na escola. Isso ocorre porque:
vários problemas sociais decorrem do sexismo, heterossexismo
e iniquidade de gênero, associados a outras desigualdades, e se
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refletem na escola: discriminações e violências, a gravidez na
adolescência, a exploração/ desvalorização do trabalho das
mulheres, doméstico e remunerado, entre os quais o docente, a
omissão de paternidade e a decorrente sobrecarga das mães
(CARVALHO, 2010, p. 79).

No terceiro momento, foi realizada uma atividade interdisciplinar
com a matemática através da construção de um jornal mural com a
temática:

“Desigualdades

de

gênero

no

mercado

de

trabalho”.

Desenvolvemos uma atividade para a construção de tabelas e gráficos
matemáticos, bem como para o trabalho com os cálculos percentuais dos
dados obtidos na pesquisa. Para esta atividade, os estudantes foram
levados para o laboratório de informática e divididos em duplas, com um
intuito de iniciarem uma pesquisa-ação sobre a mulher no mercado de
trabalho.
Foi realizada uma leitura e socialização dos dados obtidos e com a
ajuda da professora de matemática as pesquisas foram transformadas em
percentuais e, posteriormente, em gráficos, com o auxílio de softwares como
o Excel e Power Point. Em seguida, os estudantes construíram um painel em
EVA (material emborrachado utilizado para artesanato) com formas
geométricas também trabalhadas em sala para a colagem dos gráficos que
foram impressos em papel cartão A4 e expostos no pátio da escola,
juntamente com os trabalhos desenvolvidos pelas outras turmas.
Para a socialização do jornal mural, um dos grupos de alunos/as
preparou uma apresentação em Power Point sobre mulheres pioneiras em
algumas profissões ao longo da história, fazendo um recorte sobre a época
em que viveram, suas descobertas e destaques no mundo do trabalho e/ou
científico em ocupações antes tidas como masculinas. As personalidades
femininas pesquisadas e escolhidas foram: 1) Primeira Médica: Elizabeth
Blackwell, 2) Primeira Advogada: Arabella Mansfield, 3) Primeira Engenheira:
Alice Perry, 4) Primeira chefe de estado: Khertek Anchimaa-Toka, 5) Primeira
astronauta: Valentina Tereshkova. Os estudantes fizeram apresentações orais
no pátio da escola, enfatizando a condição feminina no mercado de
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trabalho e as desigualdades que ainda existem nesse campo social. Eles/elas
constataram que, apesar de todas as conquistas conseguidas desde o início
dos movimentos feministas no Brasil, ainda existe uma acentuada
desvalorização da mão de obra feminina, principalmente no que se refere à
questão salarial, pois mulheres que ocupam os mesmos cargos que homens
ainda recebem menos. Assim, ficou clara, na prática, a divisão entre
profissões consideradas femininas e tantas outras consideradas masculinas,
por preconceitos de gênero.
No quarto momento, foi exibido o documentário “Por ser Mulher”37,
desenvolvido por um grupo de estudantes da Universidade Federal da
Paraíba, em parceria com a Secretaria do Estado. A diretora foi Cecília
Bandeira, numa produção de Maíra Medeiros e Cybele Soares, com roteiro
produzido pelas três participantes. Todos os filmes foram realizados por
mulheres. O grupo tem uma página no facebook intitulada Por ser mulher38,
na qual pode ser encontrado o documentário, como também, uma série de
reportagens e posts que abordam a questão da violência contra mulher,
dentre outras.
Para a exibição do documentário, todas as turmas foram reunidas
no pátio da escola, caracterizando uma atividade coletiva e interdisciplinar,
com professores e funcionários. Após a exibição, uma das participantes da
produção do documentário, Cybele Soares, promoveu uma palestra sobre
os vários tipos de violência doméstica e falou um pouco sobre a produção
do documentário e sua importância no contexto político atual. Na ocasião,
tivemos a participação também da professora de química da escola, que na
ocasião fez uma leitura de um documento39, datado do ano de 1923, que
listava uma série de exigências para que uma mulher pudesse ser
contratada como professora, a exemplo de: não se casar, não andar na
companhia de homens, não sair de casa à noite, não passear pelas

https://www.youtube.com/watch?v=T9glCq0nbGc&t=43s
https://www.facebook.com/porsermulher
39
Fonte: Almeida (2009: 150)
37
38
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sorveterias da cidade, não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas entre outros.
Esses pontos geraram um positivo debate entre os presentes.
Para finalizar as atividades do projeto, foi desenvolvida uma
experiência pedagógica com a música. A escolha das músicas teve como
critérios a melhor aceitação e interesse dos estudantes: 1) Mulher não
manda em homem (do grupo musical Vou Pro Sereno), 2) Pequena
Raimunda (do grupo musical Raimundos), 3) Uber (do grupo musical
Aviões do forró), 4) Kit puta (do grupo musical Saia Rodada) e para
comparar que a desvalorização da mulher é um hábito antigo e que se
mostra, muitas vezes, disfarçado, escolhemos um clássico da música
popular brasileira 5) Ai que saudade da Amélia (de autoria de Mário Lago).
Inicialmente, foi apresentada a letra da música através de data show,
para que todos ouvissem e fizessem a leitura. Apesar de todas as
intervenções anteriores sobre machismo e comportamento masculino, ao
ser tocada a música “Ai que saudade da Amélia”, os alunos sentiram
dificuldade de identificar se ali existia ou não um pensamento machista.
Esta música nos leva a reflexão de que muitos homens exigem um
comportamento pacífico das mulheres para esconder sentimentos de
insegurança e possessividade.
Logo após esta pequena intervenção, os estudantes associaram
alguns comportamentos masculinos a esta idealização da mulher, como por
exemplo, namorados ou companheiros que não permitem que suas
mulheres se arrumem ou saiam de casa por motivo de ciúmes e até mesmo
casos de agressão por causa de vestimenta ou “desobediência” dessas
normas ditadas por eles - homens. No final do encontro, após as discussões,
foi sugerido que os estudantes fizessem uma atividade de pesquisa em
aplicativos de músicas previamente instalados em seus celulares com
intuito de montar uma antologia de músicas que, em suas visões,
trouxessem uma mensagem de desvalorização ou inferiorização da figura
feminina. Posteriormente, foram incentivados a montar uma paródia em
contraponto ao que ouviram.
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Na aula seguinte, os alunos socializaram a música original escolhida
para fazer a paródia, e em seguida cada um apresentou sua letra parodiada,
apontando aspectos positivos do comportamento feminino e palavras de
incentivo e valorização ao seu protagonismo e luta por um espaço social
mais democrático e seguro. Além de um momento de aprendizagem sobre
responsabilização social e necessidade de políticas públicas que assegurem
os direitos das mulheres; esta estratégia de ensino trouxe leveza e diversão,
cujos valores humanos como respeito e solidariedade foram evidenciados e
vivenciados pela turma:
As políticas públicas e os currículos escolares – da educação
formal – têm tido a preocupação de pensar “no bem comum”.
Esse entendimento de vida em sociedade, necessariamente, só é
possível se as diferenças forem vistas como positivas, como
boas, como inerentes de uma multiplicidade própria da espécie
humana. Essa reflexão é imprescindível para quem se propõe a
educar gênero e sexualidade para uma sociedade da paz
(FURLANI, 2010, p. 5)

Destarte, trabalhos sobre educação sexual, como este, oferecem a
possibilidade de uma experiência positiva em sala de aula, na medida que
trazem reflexões pertinentes ao bom convívio social, humanização e
ampliação da visão de mundo dos estudantes e demais pessoas inseridas
na comunidade escolar, tornando a escola um espaço privilegiado para o
desenvolvimento de atitudes protagonistas e para o exercício da cidadania.
Palavras finais...
Trabalhos de orientação sexual devem partir do princípio básico de
igualdade de direitos e valorização da diversidade. Os/as educadores/as
devem ter responsabilidade com o trabalho docente, entendendo que a
multiplicidade de identidades que encontramos nas salas de aula é
sinônimo de riqueza e precisa ser encarada positivamente, de forma que o
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respeito não seja uma ação benevolente ou caridosa, mas uma premissa
básica de qualquer organização social.
Discussões de gênero não constituem de forma alguma uma
doutrina ou ideologia, mas uma necessidade da inclusão de reflexões sobre
identidades historicamente inferiorizadas e/ou marginalizadas, com intuito
de contribuir para ressignificações culturais que assegurem a igualdade de
direitos. Devemos estar preparados para receber nossos estudantes apenas
com a convicção da necessidade de educá-los e prepará-los para viver e
construir uma sociedade pacífica, na qual todos e todas possam expressar
suas diferenças quer sejam raciais, religiosas, culturais ou de gênero.
Consideramos que as discussões realizadas contribuíram para a
formação humana e integral dos estudantes, entendendo que as concepções
sobre a vida não precisam ser unívocas, mas devem reconhecer a
necessidade de valorização das diferenças e de mudanças de paradigmas.
A utilização das reportagens permitiu uma aproximação com a
realidade para a construção de conhecimentos de forma mais prática, ao
passo que a música desenvolveu sensibilidades mais aguçadas para
observação das questões sobre gênero, de modo que ambos os
instrumentos pedagógicos problematizaram que a convivência em
sociedade requer uma constante reflexão de nossas convicções, bem como
uma postura mais crítica sobre os dispositivos culturais que, por possuírem
domínio discursivo sobre nossas representações sociais, constituem campos
de disputas de poder.
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A ESCOLA NO COMPASSO DA DIVERSIDADE:
DISCUSSÕES DE GÊNERO E COMBATE À HOMOFOBIA A PARTIR
DA INTERFACE LITERATURA E DANÇA
Laís Santos Castro¹
Só que homossexualidade não existe, nunca existiu.
Existe sexualidade – voltada para um objeto qualquer de
desejo. Que pode ou não ter genitália igual, e isso é
detalhe. Mas não determina maior ou menor grau de
moral ou integridade.
(Caio Fernando Abreu)

Introdução
Desde a década de 70, inúmeras transformações sociais têm
possibilitado maior liberdade para se pensar as questões da sexualidade.
Ainda assim, o Brasil é um dos países onde mais se mata homossexuais,
travestis e transexuais no mundo, de modo que episódios de homicídios,
violência e preconceito contra esses grupos minoritários são denunciados
quase que diariamente pelos meios de comunicação. Esse cenário solicita o
debate de temáticas como as relações de gênero, diversidade sexual,
homoafetividade e homofobia40 na escola, a partir de estratégias que
cooperem para o reconhecimento e valorização das orientações afetivosexuais e formas de representação individual que diferem do padrão
heteronormativo41.

A homofobia aqui é entendida como um fenômeno social relacionado a preconceitos,
discriminação e violência, diretamente, contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e,
indireta e potencialmente, contra qualquer pessoa (JUNQUEIRA, 2009).
40

Um conjunto de disposições (discursos, valores, práticas etc.) por meio dos quais a
heterossexualidade é instituída e vivenciada como única possibilidade legítima de expressão
sexual e de gênero (WARNER, 1993 apud JUNQUEIRA, 2010).
41
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À luz da teoria queer42, ao impulsionar tais discussões, a escola
estaria

contribuindo

para

politizar

a

abjeção

aos

homossexuais,

impulsionando sua ressignificação (BUTLER, 2002).
No cotidiano escolar, os alunos que não se enquadram aos padrões
de gênero impostos pela sociedade também se encontram expostos a várias
formas de violência simbólica, atitudes discriminatórias e agressões verbais
e/ou físicas, sinalizando que a homofobia também se faz presente nas
instituições educacionais. Situações dessa natureza, embora sejam
corriqueiras nos mais diferentes níveis de ensino, costumam ser silenciadas
ou

negadas

pela

naturalização

de

posturas

preconceituosas,

discriminatórias e excludentes. De acordo com Goffman (1988), isso ocorre
porque o homossexual carrega um tipo de estigma social, um tipo especial
de relação entre atributo e estereótipo, que destrói a possibilidade de
atenção para os outros atributos do sujeito, de modo que, muito embora o
aluno homossexual seja alguém que poderia ter sido facilmente recebido
nas relações sociais quotidianas da escola, sua sexualidade funciona como
um traço marcante que centraliza a atenção e afasta aqueles que ele
encontra.
Com a reafirmação de preconceitos e as hierarquizações das
diferenças, o ambiente escolar expõe os alunos homossexuais ao isolamento
e ao sofrimento, podendo trazer como consequências a recusa por
atividades coletivas, a exemplo da participação em grupos de dança e
equipes esportivas, baixo rendimento acadêmico e até mesmo a evasão
escolar.
Diante do meu lugar de fala como professora de Educação Física,
atuando nos últimos sete anos, nas redes estadual e municipal do estado da
Paraíba, com turmas do ensino fundamental e médio, observo que as
normatizações impostas aos gêneros estão marcadamente presentes no
cotidiano desta disciplina. Determinados conteúdos e atividades práticas, a
A teoria Queer postula contra as formas de legislação universal das identidades, expandindo a
comunidade de ativismo anti-homofóbico, apoiada pela ideia de que a sexualidade não se resume
facilmente nem se unifica através de categorização. (BUTLER, 2006).
42
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exemplo do futebol e da dança, traduzem padrões de representação do
feminino e do masculino que estão cristalizados em nossa sociedade. Esta
problemática reforça a resistência de meninas em atividades que envolvam
contato corporal e exijam vigor físico, como é o caso do futebol, e afasta o
meninos de atividades que exercitem a expressividade e a fluidez dos
movimentos como é o caso da danças. Além disto, algum estudante
demostra interesse ou desinteresse por práticas de movimento que estejam
em desacordo com o que é tido como “adequado” a um gênero ou a outro,
não é incomum que ele tenha sua sexualidade questionada perante seus
colegas e se torne alvo de comentários e/ou atitudes homofóbicas e
preconceituosas.
Uma vez que a disciplina de Educação Física é responsável por
problematizar os conhecimentos sobre corpo, constituição física, construção
de padrões de desempenho e estética corporal, as representações sobre as
práticas corporais de movimento, em diferentes contextos sociais e
culturais, torna-se imprescindível que, na docência desta disciplina, haja
estímulos para reflexões dialógicas que contribuam para desestabilizar as
normatizações de gênero. Tal postura pode suscitar uma reflexão crítica nas
turmas sobre princípios, valores e as múltiplas representações sociais de
comportamentos, promovendo o reconhecimento e o respeito pelas
diferentes vivências de sexualidade para além das questões binárias e
sexistas.
Nesse sentido, o presente relato se propõe a descrever uma
experiência que articulou dança e literatura na aula de Educação Física com
o objetivo de combater preconceitos e promover o respeito à diversidade
sexual numa turma do Ensino Médio de uma escola estadual no município
de Sobrado/PB, no período compreendido entre os meses de julho e
outubro do ano de 2014.
A partir da leitura de textos literários e não literários e do
conhecimento e experimentação de danças que fazem parte do universo
cultural e social do grupo GLBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Transgêneros), buscamos problematizar o homoerotismo e a
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homofobia com estudantes do 3º ano Médio, a fim de compreender como
eles percebem questões relacionadas à homoafetividade e à diversidade
sexual dentro e fora do contexto escolar.
Essa ação didático-pedagógica procurou oferecer um contraponto
entre o homoerotismo e as questões heteronormativas que permeiam a
nossa sociedade. Nossa intenção foi conduzir os estudantes aos universos
sociais e culturais representados nas narrativas literárias e nas danças do
universo cultural GLBTT, oportunizando espaço de reflexão sobre a
violência, o preconceito, a exclusão que afetam homossexuais, travestis e
transgêneros. Nessa perspectiva, realizamos aulas com base nos princípios
da Dança Educativa Moderna43, articuladas a textos literários homoeróticos, a
partir do método recepcional proposto por Bordini e Aguiar (1993), que
embasou essa experiência pedagógica.
Por trás das cortinas...
Em março de 2014, o Governo do Estado da Paraíba realizou na
cidade de Sapé-PB um seminário, cujo tema foi “Educação e promoção dos
direitos humanos na escola”. Tal acontecimento sensibilizou a direção e
professores quanto à necessidade de abordar esse eixo nas ações educativas
individuais e interdisciplinares que seriam desenvolvidas em nossa escola
ao longo do ano letivo. Esse seminário motivou a reformulação do Projeto
Político Pedagógico da escola, doravante PPP, inspirando os docentes e o
quadro técnico-administrativo a discutir sobre os direitos humanos, seus
conceitos e princípios, na tentativa de contribuir para que possam ser
valorizados para além dos muros escolares.

A Dança Educativa Moderna proposta por Laban é estruturada a partir de uma perspectiva
universal do movimento que considera a capacidade expressiva dos sujeitos, baseia-se na
compreensão dos princípios do movimento: corpo, esforço, espaço e relações sem se restringir ao
simples domínio dos gestos que compõe as danças estilizadas (LABAN, 1990).
43
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Nas três reuniões de planejamento após o seminário, o PPP foi
reformulado alinhando-se com o pensamento de Gadotti (1994), que
propõe:
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o
futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável
para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e
buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada
projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto
educativo

pode

ser

tomado

como

promessa

frente

a

determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os
campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores
(GADOTTI, 1994, p. 579).

Intencionando a promoção de uma educação sob essas bases, o novo
PPP

determinou

que

todas

as

disciplinas,

considerando-se

suas

especificidades, deveriam abordar o reconhecimento e a valorização das
diferenças de grupos étnicos e/ou sociais que fossem alvo de discriminação
e preconceito no universo de Sobrado, onde a escola está inserida. Essas
temáticas deveriam ser discutidas e trabalhadas de forma articulada com os
conteúdos das disciplinas ao longo de pelo menos um bimestre e deveriam
resultar numa atividade de culminância a ser apresentada na “Mostra de
Conhecimento da Escola Severina Ramos de Oliveira”, evento anual, no
qual alunos e professores apresentavam o resultado de seus projetos e
experiências pedagógicas.
Quanto à Educação Física, para essa Mostra, ficou definido que a
temática dos direitos humanos seria abordada por meio da dança, visto que
poderia ser desenvolvido de forma teórico-prática na precária e limitada
estrutura física do espaço escolar, pois não havia quadra poliesportiva nem
qualquer outro local adequado às práticas corporais. Optamos, então, que a
temática seria tratada de modo transversal, a partir da diversidade sexual e
da homofobia. Figueira (2008) defende que, na instituição escolar, a aula de
Educação Física pode ser identificada como um espaço privilegiado para a
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construção de representações de corpos e dos valores a eles atribuídos. A
dança, por exemplo, é uma atividade na qual se produz e se reproduz
valores que reafirmam ou questionam essas representações corporais.

Sobre o palco e o corpo coreográfico
O projeto “A escola no compasso da diversidade: discussões de
gênero e combate à homofobia a partir da interface entre literatura e dança”
foi desenvolvido na Escola Estadual citada, no período compreendido entre
julho e outubro de 2014, sob a minha orientação, quando atuei como
professora de Educação Física. A instituição escolar fica situada na Rua
Projetada S/N, Conjunto Paulo Rolim, em Sobrado/PB, a 59 km de João
Pessoa. Cerca de oito mil habitantes integram a região, distribuídos
principalmente na área rural. A escola possuía cerca de 300 alunos, com
uma maioria formada por filhos de comerciantes, agricultores ou
trabalhadores informais.
A amostra que fez parte dessa experiência pedagógica foi composta
por uma turma de terceiro ano do ensino médio regular, do turno manhã,
com 21 estudantes de ambos os gêneros, com idades entre quinze e vinte
anos. A opção por essa turma teve duas motivações principais: o
desinteresse de parte dos alunos em participar das aulas práticas de
Educação Física, baseado na justificativa de não conseguirem relacionar
alguns conteúdos da disciplina com o que é exigido no ENEM e a
identificação de condutas e discursos preconceituosos em relação a alguns
alunos assumidamente homossexuais que faziam parte da escola nesse
período.
Os instrumentos para a coleta de dados deste relato foram registros
fotográficos e anotações em diário de campo, realizados ao final de todas as
aulas. As ações deste projeto ocorreram ao longo do terceiro bimestre do
ano mencionado, perfazendo um total de 15 encontros com duração de 90
minutos, realizados na própria sala de aula e/ou no pátio escolar. Nesse
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período, foi aplicada uma sequência didática, por mim idealizada, que
agregava atividades de motivação como dinâmicas e brincadeiras, rodas de
leitura, precedidas por debates, e oficinas de dança.
Foram trabalhados o conto “Aqueles dois”, da coletânea “Morangos
Mofados” do escritor Caio Fernando Abreu, a tradução da música “Born
this way” (de 2011) da cantora e compositora Lady Gaga, e o filme “Paris is
Burning” (de 1991). Além disso, foi montada uma coreografia para essa
música a fim de promover a experimentação prática dos ritmos presentes
no universo sócio cultural GLBTT.
Dançando com estranhos...
No primeiro encontro, a temática do homoerotismo e da homofobia
foi introduzida através da dinâmica “Quem não entra no meu
apartamento”. Nessa atividade, os alunos teriam sido aprovados no
vestibular juntamente com outros estudantes, iriam morar numa república
fictícia e deveriam escolher dentre um grupo de candidatos qual
universitário não gostariam ter como colega de quarto, apresentando
justificativas para a recusa. Dentre as opções de colegas sugeridos estavam:
um travesti, uma lésbica, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa
com Síndrome de Down, uma aluna negra e umbandista, e um colega com
piercings e muitas tatuagens à mostra. O estudante preterido por eles
perderia sua vaga na universidade.
Os alunos fictícios que obtiveram maior rejeição foram os
estudantes homossexuais e a aluna negra umbandista. Sendo assim,
visando uma ação pedagógica para a compreensão da diversidade sexual e
o combate à homofobia, problematizamos as questões sobre os colegas de
quarto homossexuais. As justificativas que mais se destacaram para a
rejeição e negação de hospedagem aos homossexuais foi o medo de se
sentirem expostos a investidas de cunho afetivo-sexual por dividirem o
mesmo quarto. Outro aspecto citado foi o desconforto em ter de apresentar
o colega (lésbica/travesti) aos pais e a amigos em visitas futuras. Os alunos
140

argumentaram ainda sobre o receio de serem alvo do mesmo tipo de
preconceito sofrido por esses grupos sociais, pois, segundo eles, morando
com uma lésbica ou um travesti estariam expostos a suas preferências e
práticas sexuais. A discussão se desenrolou ao longo das duas aulas e
alguns outros alunos discordaram das justificativas apresentadas pelos
colegas e teceram algumas críticas.
Embora todos tivessem manifestado indiferença à orientação sexual
do futuro hóspede, os argumentos apresentados para justificar a exclusão
do colega de quarto denotam que a homofobia transcende as situações de
violência e agressão verbal e/ou física, podendo ser vista como um fator de
restrição de direitos para esses sujeitos que, na situação fictícia, seriam
privados de ingressar na república estudantil por conta de sua orientação
sexual (JUNQUEIRA, 2009). O resultado da dinâmica ratifica a importância
e a necessidade do trabalho com a temática de gênero e diversidade sexual
nas escolas, expondo que a homossexualidade é alvo de condutas
hierarquizantes e excludentes.
Acertando o passo...
No segundo encontro, foi exibido o documentário “Paris Is Burning”
(1991), que se passa em Nova Iorque e retrata a cultura “Drag Queen”44,
exibindo aspectos da vida noturna e da realidade de gays e transexuais
americanos de baixa renda nos anos 80. O filme apresenta ainda os bailes e
as famílias de Drags, enfatizando a importância social desses eventos que
davam voz e vez aos gays e das "casas" que acolhiam jovens que haviam
sido expulsos por suas famílias em virtude da condição de homossexuais.
O documentário também chama atenção para a vida das Drags fora dos
bailes, num cotidiano desprovido de qualquer glamour e marcado pela

Identidade queer na qual os diferentes gêneros convivem no sujeito, e que envolve um trabalho
artístico, baseado na elaboração caricata e luxuosa de um corpo feminino é expressa através de
artes performáticas como a dança, a dublagem e a encenação de pequenas peças (CHIDIAC &
OLTRAMARI, 2004).
44
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prostituição, devido à falta de oportunidades de trabalho, em virtude do
preconceito quanto à orientação sexual. Além disso, exibe a “Voguing”, tipo
de dança moderna que teve origem na cultura de bailes Drags americanos e
que se caracteriza por passos formados por posturas típicas de modelos,
com movimentos corporais definidos por linhas e poses.
O filme foi exibido no intuito de sensibilizar os alunos e de levá-los
a refletir sobre as dificuldades que os homossexuais enfrentam por viverem
numa sociedade que não compreende as diferenças, e por conta disso
hostiliza, hierarquiza e segrega as pessoas. Após a exibição, foi realizada
uma roda de conversa e como atividade “para casa” foi solicitada uma
dissertação sobre as reflexões sugeridas pelas duas atividades.

Nesses

textos, os alunos se mostraram sensíveis e empáticos às problemáticas
mostradas no documentário, sobretudo, ao sofrimento dos homossexuais
pelo abandono de suas famílias. Criticaram o preconceito e a falta de
oportunidades de trabalho e se mostraram surpresos quanto ao significado
simbólico dos bailes Drags para seus participantes. Alguns citaram que,
pela primeira vez, consideraram que estereótipo alegre e efusivo de boa
parte dos homossexuais escondia histórias de vida carregadas de lutas e
dores.
Essa atividade contribuiu para fomentar a desconstrução do que
Nunan (2003) chama de reputação bem merecida, que constitui uma
tentativa de justificar o preconceito contra homossexuais, culpabilizando-os
por seu desvio de conduta da norma instituída socialmente. Os relatos
carregados de solidariedade e empatia expressos nos textos dos alunos,
pós-documentário,

confirmam

que

a

promoção

de

experiências

pedagógicas, que contextualizam a diversidade sexual, sem a imposição de
visões de mundo preconcebidas e a emissão antecipada de juízos de valor,
contribuem para que os educandos reflitam criticamente e reconfigurem
suas opiniões o que pode reverberar em novas percepções a respeito da
homossexualidade.
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Compreendendo o ritmo do outro
Os três encontros seguintes foram destinados a vivências do
“Voguing”, dança que serviria de base para a construção da coreografia a
ser apresentada nas atividades de culminância do bimestre. Tendo como
referência os princípios da Dança Educativa Moderna, de Rudolf Laban
(1990), cuja base é a criação de novos movimentos inspirados nas passarelas
do mundo da moda. Assim, adotamos o método Laban na tentativa de
ampliar o vocabulário de dança dos alunos por meio da experimentação,
criatividade e transformação dos movimentos, valorizando a experiência
rítmica dos alunos e auxiliando-os a exercitar sua expressividade na criação
de diferentes possibilidades para dançar.
Destinamos um encontro ao trabalho da percepção do “corpo que se
move”. A partir de atividades de imitação e criatividade, foram elaboradas
pequenas sequências coreográficas com enfoque na consciência sobre as
partes corpo utilizadas para produzir gestos e movimentos. Assim,
focalizamos o uso do corpo para a realização de movimentos amplos e
restritos, a unidade entre as partes superiores e inferiores do corpo e a
unidade entre o centro e as extremidades. Ao final da aula, as sequências
foram unidas criando uma única coreografia com a contribuição de todos.
O encontro seguinte foi direcionado à percepção de “como o corpo
se move”. As sequências coreográficas enfocavam percepção do ritmo, a
métrica dos movimentos, as reações imediatas ou demoradas, movimentos
suaves e explosivos, as direções e sentidos dos movimentos. No terceiro
encontro, o foco foi a percepção espacial para o entendimento de como e
“onde o corpo se move”, a disposição das formas e os planos do
movimento. As músicas trabalhadas nessas aulas eram de artistas e bandas
aclamadas no universo cultural GLBTT, como Madona, Lady Gaga, Cher,
Queen e Pet Shop Boys.
Os encontros contaram com a participação em massa dos alunos que
se mostraram empolgados com as novas formas de dançar, haja vista que,
até o momento, suas experiências com dança na escola se resumiam às
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danças populares nordestinas, como é o caso da quadrilha, xaxado e baião,
em períodos de datas comemorativas. Não houve nenhum tipo de
resistência relacionada ao gênero musical, ou aos gestos e movimentos
elaborados nas coreografias. De modo geral, as atividades foram
classificadas como divertidas, prazerosas e enriquecedoras, à medida que
puderam conhecer e experimentar o “Voguing” de forma contextualizada
com a linguagem da dança. Nesse sentido, é possível dizer que o
conhecimento da coreologia de Labam possibilitou um entendimento da
dança para além da reprodução de passos e estilo, incidindo na
compreensão sobre criação e apreciação da performance e suas relações com
a sociedade (MARQUES, 1999).
Eu e o outro no jogo da dança
No sexto encontro, fizemos a leitura e discussão do conto “Aqueles
dois”, do escritor Caio Fernando Abreu, na obra “Morangos Mofados”
(1995). O texto narra a história de Raul e Saul, dois homens recémaprovados em concurso que se conhecem no novo trabalho e se tornam
amigos. Ainda que discreta, a relação de proximidade entre os jovens é
sumariamente reprovada pelos colegas de trabalho, por presumirem que
consiste num relacionamento homoafetivo. A partir daí, inicia-se uma rede
de fofocas mediada por cartas anônimas, que culmina na demissão dos dois
homens.
No início da aula, foi pedido que os alunos prestassem atenção ao
enredo e ao desenrolar da história em torno dos personagens principais, e
então iniciamos a leitura. O texto foi lido de forma compartilhada, de modo
que cada aluno lia um trecho em voz alta, enquanto os outros
acompanhavam a

leitura

silenciosamente. Embora

o

conto

fosse

relativamente extenso e a leitura de textos literários não seja uma prática
comum na aula de Educação Física, os estudantes se mostraram atentos e
interessados.
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Nessa aula, as discussões caminharam num viés de indignação
pelos desfechos que resultaram na demissão dos protagonistas e pela
solidariedade frente ao preconceito sofrido por eles. A maior parte dos
alunos criticou a postura dos outros funcionários no conto e o fato do chefe
ter cedido às fofocas. Julgaram extremamente injusto que as relações
interpessoais tenham sido colocadas acima da competência de trabalho dos
personagens e referiram acreditar que situações como esta devem fazer
parte da realidade experimentada pelos homossexuais na sociedade.
Acrescentaram ainda que, além da perda do emprego, essa situação
poderia incidir sobre o equilíbrio emocional dos jovens, resultando em
problemas relacionados com depressão, álcool, drogas e situações de
preconceito já presenciadas por eles no dia a dia.
A partir da discussão deste conto, foi possível observar que a
postura dos alunos frente à homossexualidade divergiu da que permeou o
primeiro encontro com a dinâmica “Quem não entra no meu apartamento”.
As opiniões dos adolescentes em relação às problemáticas do conto
revelavam uma postura flexível, solidária e respeitosa em relações aos
homossexuais, dissociada de estereótipos e juízos de valor sobre a
sexualidade do outro, comprovando o que propõe Candido (1995), sobre a
capacidade

que

a

literatura

tem

de

tocar,

sensibilizar,

suscitar

questionamentos e indagações que resultam em novas percepções sobre as
situações e diferentes formas de viver.

Finalizando este encontro, foi

proposto que os alunos escolhessem uma música para a composição da
coreografia da atividade final de acordo com a temática do projeto.
Uma performance sobre diversidade
Entre o sétimo e o décimo terceiro encontros, as atividades
desenvolvidas se dirigiram à construção da coreografia a ser apresentada
na culminância da “Mostra de conhecimentos”. A canção “Born This Way”,
da cantora norte-americana Lady Gaga, foi sugerida por um grupo de
estudantes e aceita de forma consensual pelos demais colegas da turma.
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Gaga é uma cantora Pop aclamada no universo GLBTT, reconhecida por
seu ativismo na luta pela promoção dos direitos, da tolerância e do respeito
aos

homossexuais.

A

letra

da

música

aborda

temas

como

a

homossexualidade, o preconceito racial e auto aceitação, sua mensagem
central é de que não importa o gênero, a raça, a religião, a orientação
sexual, a identidade de gênero, ou a nacionalidade do sujeito, ele não
necessita mudar, porque é perfeito por ser quem ele é, da forma que é.
O grupo que sugeriu a música afirmou que a escolheu, porque a
mensagem que gostaria de passar para a comunidade escolar era de que
todas as pessoas têm o direito de ser respeitadas como elas são, ainda que
fujam dos moldes que a sociedade aponta como ideais. E a que a identidade
de gênero e a orientação sexual do outro não deve ser utilizada como
justificativa para a qualquer tipo de exclusão ou violência dentro ou fora da
escola. A partir da fala dos alunos é possível perceber que o trabalho com
temáticas relacionadas à Orientação Sexual circunscritas no âmbito
pedagógico e coletivo, como propõem os Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 1997), não assume características de aconselhamento
individual, nem interfere na orientação sexual dos alunos, mas contribui
para a promoção do respeito à diversidade de valores, crenças e
comportamentos relativos à sexualidade, que levam ao reconhecimento e a
tolerância entre os sujeitos.
Nos sete encontros destinados à produção da coreografia final, sob a
minha orientação como professora de Educação Física, os alunos foram
subdivididos em grupos que deveriam criar blocos coreográficos que
posteriormente seriam organizados e unidos numa única coreografia. Estes
blocos coreográficos deveriam conter pelo menos três diferentes formas de
organização espacial no palco: movimentos e gestos nos planos alto, médio
e baixo, e movimentos com mudança de direção e sentido. Além disso,
instrui os discentes a pesquisarem em sites, blogs e vídeos disponíveis na
internet, referências sobre as passarelas e a gestualidade das danças
presentes no universo social e cultural GLBTT. Deste modo, e, a partir do
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“Voguing” e dos princípios coreológicos da Dança Educativa Moderna, a
coreografia final foi produzida e aprimorada pelos estudantes.
Sobre o processo de produção coreográfica, um fator que mereceu
destaque foi iniciativa dos alunos em optar por não inserir na coreografia
gestos e passos que reforçassem o estereótipo de exagerado e efusivo
comumente atribuído aos homossexuais, privilegiando a criação de
sequências de dança que tentassem transparecer irreverência, alegria e
criatividade. Neste sentido, alinhados com o pensamento de Figueira
(2008), constatamos que as práticas corporais, incluindo a dança, podem
constituir-se como espaço propício para a construção de representações de
corpos e dos valores que a eles se atribuem, cujos discursos e práticas
podem educar os sujeitos tanto para a inclusão como para exclusão. Por
essa razão, é necessário pensar a dança na escola como um espaço
pedagógico capaz de contemplar experiências significativas de inclusão,
respeito às diferenças, educação da sensibilidade e construção de valores.
Nos dias 16 e 17 de outubro de 2014, foi realizada a “Mostra de
Conhecimentos”,

um

socialização

conhecimentos

dos

evento

interdisciplinar
produzidos

que
nas

contemplava
atividades

a

sobre

diversidade sexual e combate a homofobia em todas as disciplinas. Este
evento foi aberto à escola, à família e à comunidade de um modo geral e
ocorreu nos turnos da manhã e tarde. Em sua programação, o evento
contou com a apresentação de cartazes, poemas, peças teatrais, coreografias
e rodas de conversas. As produções escritas dos alunos foram expostas em
murais distribuídos por toda a escola que foi ornamentada por professores
e alunos.
Um dos pontos que merece destaque na culminância desse projeto
foi a realização de círculos de conversa após todas as produções
apresentadas, inclusive no final da coreografia. Nestes momentos, tanto os
alunos quanto os espectadores do evento puderam discutir sobre as ideias
expressas nos conteúdos apresentados, compartilhar experiências sobre
situações de preconceito vivenciadas ou presenciadas por eles, a fim de
discutir sobre possibilidades de enfrentamento a estas situações. O
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ambiente criado pela culminância ratificou o sucesso de nossa experiência
pedagógica no sentido de não apresentar isoladamente os conteúdos no dia
a dia escolar dos discentes, tendo contribuído com experiências e práticas
que ajudaram a fomentar atitudes, condutas, valores e comportamentos
orientados para o respeito, a cultura e a educação para os direitos humanos
e para o combate de práticas de violação a esses direitos.
Grand finale
Embora a sociedade brasileira atravesse um momento fortemente
marcado pelo conservadorismo, que tem impulsionado a imposição de
barreiras que impeçam à escola de abordar assuntos relacionados ao gênero
e à diversidade sexual, a experiência pedagógica, aqui relatada, ratifica a
necessidade e a importância de que no contexto escolar sejam construídos
espaços democráticos e participativos, que cooperem para que os
estudantes reflitam criticamente sobre as implicações em torno da
heteronormatividade e suas repercussões na sociedade, onde a homofobia
há décadas segrega e naturaliza a violação dos diretos humanos dos
sujeitos, que pertencem à comunidade GLBTT.
A possibilidade de articular práticas de tolerância e respeito à
diversidade sexual com o conteúdo da dança, na disciplina de Educação
Física, como no caso desta experiência, leva-nos a refletir sobre como, e se
os professores têm considerado a formação dos alunos acerca de gênero e
sexualidade. Além disso, este trabalho demostra que é possível lidar com
temáticas consideradas polêmicas, como a homossexualidade dentro do
contexto escolar, sem a necessidade da adoção de posturas impositivas ou
de juízo de valor, à luz da percepção dos homossexuais como cidadãos de
direito, acima, e a despeito de sua orientação sexual, favorecendo o clima
de reconhecimento da diversidade sexual dentro e fora da escola, criando
condições para o enfrentamento e superação de práticas autoritárias e
assimétricas relacionadas ao gênero e a orientação sexual dos sujeitos.
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Nesta iniciativa pedagógica, foi possível perceber que a dança e o
texto literário podem funcionar como veículos capazes de conduzir os
alunos a transitar por outros universos culturais e sociais, contribuindo
para que construam uma compreensão crítica e sensível do mundo. Se
atentarmos para o fato de que experiência de leitura e discussão dos textos
resultou na elaboração de uma coreografia sem gestos estereotipados e
voltada a dar visibilidade aos sujeitos que compõem esse grupo social, é
possível concluir que

os discentes se tornaram mais receptivos e

compreensivos em suas formas de pensar e agir em relação aos
homossexuais. Neste sentido, ao abrimos espaço para discussão sobre a
diversidade sexual e o combate à homofobia na escola, acreditamos estar
colaborando para a construção de uma escola mais qualificada e fortalecida
na proposta de educar para os direitos humanos, em um ambiente de
aprendizagem acolhedor, pacificado, onde as diferenças são reconhecidas e
respeitadas.
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EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: A REPRESENTAÇÃO DA CULTURA
AFRICANA NO ESPAÇO ESCOLAR
Maria Leonilde da Silva45
Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou
por sua origem, ou sua religião. Para odiar as pessoas
precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem
ser ensinadas a amar.
(Nelson Mandela)

Ao me ver no outro, vejo o outro em mim
Tomando emprestada a fala de Mandela, sinto que esta nos convoca
a ensinar todas as crianças a amar, primeiro com o exemplo, depois as
ajudando a perceber a importância do outro no meio social em que vive. É
preciso estar atento para a maneira como as pessoas se relacionam nos
diferentes espaços sociais e como nós professores/as lidamos com essas
relações: contribuímos para que sejam saudáveis e respeitosas, ou
ajudamos a reproduzir preconceito e discriminação?
São perguntas muito pertinentes no sentido de despertar nossa
consciência a respeito do papel que professores/as e escola têm na
construção

de

novos

conhecimentos

e

socialização

de

saberes,

descortinando pensamentos e comportamentos ofensivos e que nega ao
outro o direito de ser quem ele, verdadeiramente, é.
A sociedade brasileira comporta uma grande diversidade social,
étnica, sexual, cultural e religiosa. Fruto da miscigenação e das relações
sociais (marcadas muitas vezes pela violência) entre três grupos humanos:
indígenas, europeus e africanos. Juntos ou separados, esses grupos
contribuíram para a formação de nosso povo em todos os aspectos de nossa
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história, de modo que devemos conhecê-los para compreender a sua
importância a fim de nos conectarmos com nosso passado e com o que
somos.
A Lei 10.639/2003 determina à inclusão no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”.
A efetivação da referida lei nos estabelecimentos educacionais é um grande
passo na tentativa de construir novos conhecimentos e oportunizar o
reconhecimento e valorização acerca daqueles que foram determinantes
para o nosso país.
Como política educacional, a lei tem um papel imprescindível na
desconstrução de estereótipos e preconceitos que estão arraigados em nossa
sociedade e nas relações estabelecidas entre os diversos sujeitos que dela
fazem parte. O fato de o ambiente escolar também ser marcado por
discriminação e desrespeito as diferenças torna ainda mais importante a
sua contribuição no sentido de oportunizar a efetivação da lei.
Diante desse contexto, faz-se necessário pensar em como podemos
atuar na tentativa de superar o preconceito, o racismo, a discriminação
racial e construirmos uma escola e, consequentemente, uma sociedade mais
igualitária e justa. Considerando que os sujeitos escolares são também
sujeitos de direito, cidadãos e irão conviver com diferentes pessoas em
diversos contextos sociais, daí a necessidade de construirmos um
conhecimento que lhes permita respeitar e valorizar a si e ao outro.
Acredito na importância da escola e da educação como caminhos
para transpor barreiras, superar desafios e transformar comportamentos e
mentalidades, ajudando o ser humano a ser alguém melhor para ele e para
o mundo que o cerca, por isso, a escolha desse relato em particular.
Oportunizar o ensino da história e da cultura afro-brasileira vai além
de divulgar os feitos e legados dos povos. Penso que, a partir do momento
que os/as estudantes compreendem os processos e os agentes que
constituem a nossa sociedade, eles passam a se reconhecer como sujeitos
pertencentes a ela e darão suas contribuições para diminuir ou evitar
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situações de injustiça, preconceito e discriminação, adquirindo bases para
uma participação social ativa e cidadã.
O objetivo deste relato, além de mostrar a importância da Lei
10.639/2003 e sua efetivação no ambiente escolar, é descrever uma
experiência de relevância educacional e social ao levar alunos/as a
estudarem e apresentarem suas experiências de aprendizado com relação à
temática da história e da cultura afro-brasileira.
Para construí-lo, tomei como base teóricos que versam sobre políticas
educacionais, além de buscar nos documentos oficiais o aparato necessário
sobre o que estes recomendam acerca da temática africana. Para tanto,
estabeleci uma ponte entre o que estes apregoam e a relevância destes
conteúdos na vida dos/as estudantes, pois acredito que podem aprender a
amar e, assim, demonstrar esse amor em todas as suas nuances.
Propagando conhecimentos
Segundo Young (2017, p. 1294), “as escolas capacitam ou podem
capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não
pode ser adquirido em casa ou em sua comunidade e para adultos, em seu
local de trabalho”. Considerando essa afirmação, acredito que a escola tem
um poder e um importante papel na construção de conhecimentos e
também na transformação de realidades.
Desta feita, a efetivação da Lei 10.639/03 nos diferentes espaços
escolares demonstra a relevância de garantir no contexto das relações
étnico-raciais, uma ressignificação e valorização cultural das matrizes
africanas que formam a diversidade cultural brasileira (CARVALHO, 2015,
sp46).
Levando em conta essa colcha de retalhos que forma a cultura
brasileira, não podemos negar-nos a (re)conhecer as valiosas contribuições
dadas pelos diferentes grupos africanos que vieram de maneira forçada
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para o nosso território. Esse conhecimento torna-se necessário para que
possamos compreender a nossa história e os elementos humanos, sociais e
culturais que nos permitiram ser quem e o que somos como nação, como
povo:
Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a,
e da superação das discriminações é atuar sobre um dos
mecanismos de exclusão – tarefa necessária, ainda que
insuficiente, para caminhar na direção de uma sociedade mais
plenamente democrática. É um imperativo do trabalho
educativo voltado para a cidadania, uma vez que tanto a
desvalorização cultural – traço bem característico de país
colonizado – quanto à discriminação são entraves à plenitude
da cidadania para todos; portanto, para a própria nação (PCNs,
2000, p. 21).

Oportunizar aos/as estudantes, de todas as etapas de ensino, os
saberes referentes aos afro-brasileiros é relevante no sentido de que esses
ensinamentos permitem a desconstrução de alguns conceitos racistas e
discriminatórios, que humilham as pessoas negras e muitas vezes
dificultam sua inserção no meio social. Mais do que isso, é estabelecer as
bases para a construção de uma educação cidadã, que embora não deva ser
pensada apenas como responsabilidade da escola, mas é nesse espaço que
esses processos podem ser promovidos.
Assim, compreende-se a Lei 10.639/03 como uma política pública
afirmativa, destinada a um grupo distinto e com o objetivo de superar as
desigualdades a que este grupo esteve submetido, pois: “ao longo da nossa
formação histórica marcada pela colonização, pela escravidão e pelo
autoritarismo, o imaginário social construído sobre os negros não foi o mais
positivo” (GOMES, 2001, p. 88).
Desconstruir essa visão preconceituosa e negativa que se tem em
relação às pessoas negras é um passo crucial para conduzir os/as
estudantes ao que determina os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000,
n.p.) como objetivos propostos para o ensino fundamental, dentre os quais
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se destacam: “conhecer características fundamentais do Brasil nas
dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir
progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento
de pertinência ao país”; e ainda:
Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e
nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada
em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de
etnia ou outras características individuais e sociais.

Percebendo a escola como um espaço socializador por congregar
diversos sujeitos em interface com seus diferentes saberes, ofertar o ensino
da história e cultura afro-brasileira, desde os anos iniciais, é buscar
aproximar esses saberes, mostrando-os como base dos aspectos que nos
fazem pertencentes a um determinado grupo social. Desse modo, podemos
compreender

nossas

origens,

condição

imprescindível

para

o

empoderamento individual e a consciência de grupo social:
A educação formal tem grande relevância para a formação de
cidadãos críticos e conhecedores de seus direitos civis, políticos e
sociais. Torna-se, então, presença das formas que conduzem as
desigualdades na sociedade e também no espaço escolar
(CAVALLEIRO, 2001, p. 142).

Faz-se necessária a elaboração de novos paradigmas educacionais e
sociais, que venham a possibilitar uma transformação interna e externa a
escola, que promova o surgimento de uma educação que pense de fato no
bem comum, na construção de uma identidade que perpassa pelo
reconhecimento e significância do eu e também do outro como sujeito
histórico e social.
Percebe-se, assim, que tanto a escola quanto os/as professores/as são
peças fundamentais na construção de uma educação emancipatória, que
busque reconhecer, valorizar e respeitar as diferenças, contribuindo para o
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desenvolvimento de futuros cidadãos comprometidos com a participação
social solidária e inclusiva; como pontua GOMES (2001, p.93):
Não se pode pensar em uma educação que contemple a
cidadania se partimos do pressuposto de que as questões
colocadas pela população negra, pelas mulheres, pelos
portadores de necessidades especiais devem ser tratadas pela
escola simplesmente para atender à reivindicação desses
sujeitos. Mais do que isso, é preciso garantir a equidade social.
Discutir direitos civis.

Como professora, observo que muitas vezes a escola se preocupa
em apenas receber todos em seu espaço, mas sem de fato oportunizar sua
efetiva inclusão e participação nos diferentes momentos de aprendizagem
ou de discussão sobre sua importância na condução dessa inclusão. Às
vezes, falta o conhecimento necessário para atender a esses diferentes
sujeitos, outras vezes, o que impera é ainda um pensamento equivocado
sobre a diversidade presente no âmbito escolar.
Nesse sentido, podemos citar: “Para obter êxito a escola e seus
professores não podem improvisar. Têm que desfazer mentalidade racista e
discriminatória secular, reestruturando relações étnico-raciais e sociais,
desalienando processos pedagógicos” (BRASIL, 2013, p. 501).
Tendo em mente essa diversidade que marca nosso povo, não
deveríamos precisar de uma política pública educacional (lei 10.639) para
mostrar a importância dos africanos e seus descendentes na construção de
nossa sociedade. No entanto, refletindo sobre a exclusão social, histórica,
política e educacional que está lado a lado com esta diversidade e, tem
subjugado tantas pessoas, a lei se faz necessária e precisa se consolidar nos
diferentes espaços escolares.
Segundo Nascimento (2015): “As políticas afirmativas visam
reconhecer as diversidades entre a população negra e não negra, no sentido
de direcionar esforços para minimizar e gradativamente diminuir as
distâncias socioeconômicas que permeiam a vida social brasileira”.
Partindo desse pressuposto, vejo o quanto a educação escolar é significativa
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para promover o encontro entre essas diversidades, interligando seus
saberes, evidenciando o que nos aproxima como povo brasileiro.
Desse modo, pode-se acreditar na escola como fio condutor de
uma mentalidade coletiva em busca de equidade e justiça, levando a uma
prática inclusiva:
A revisão dos currículos, a construção de uma relação ética e
respeitosa entre professores/as e alunos/as, o entendimento
do/a aluno/a como sujeito sociocultural e não somente como
sujeito cognitivo, a compreensão de que os sujeitos presentes na
escola vêm de diferentes contextos socioculturais e possuem
distintas visões de mundo são princípios de uma educação
cidadã (GOMES, 2001, p. 90).

As diferenças existentes no contexto escolar precisam ser
reconhecidas e respeitadas por todos que convivem nesse ambiente, haja
vista a presença dessa diferença e diversidade nos diferentes contextos
sociais, exigindo do sujeito a necessidade de valorizá-las, percebendo os
pontos de convergência entre si e o outro. A esse respeito os PCNs
apontam:
Para contribuir nesse processo de superação da discriminação e
de construção de uma sociedade justa, livre e fraterna, o
processo educacional há que tratar do campo ético, de como se
desenvolvem atitudes e valores, no campo social, voltados para
a formação de novos comportamentos, novos vínculos, em
relação àqueles que historicamente foram alvo de injustiças, que
se manifestam no cotidiano (PCNs, 2000, p. 23).

É preciso compreender os diferentes papéis exercidos por todos
aqueles que fazem o espaço escolar, desse modo, a aceitação e o respeito
pelo que lhe é diferente deve ser uma prática constante. O que está em jogo
não é apenas a valorização do outro, mas a necessidade de se perceber
também como um sujeito único, que se faz a partir de sua conexão com
diversas pessoas, pois a aceitação e o reconhecimento de quem eu sou
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perpassa pelo fato de conhecer e respeitar o outro em todas as suas
nuances, para que juntos possamos construir relações sociais e
interpessoais baseadas na justiça, na igualdade e no respeito:
Serão as diferenças e semelhanças individuais dos alunos, seus
conflitos de valores, necessidades de reconhecimento recíproco
com seus pares e julgamentos de imagem de si e dos outros que
balizarão a constituição dos diversos grupos no espaço escolar e,
simultaneamente, a de suas próprias identidades (CARVALHO,
2012, p. 216).

O poder da escola, como instituição, não pode ser negado, de modo
que ela e os/as professores/as, quando se trata de atuar ao lado dos/das
estudantes na busca por sua identidade e na socialização das realizações de
diferentes grupos humanos, sobretudo, daqueles que compõem a sociedade
brasileira, não podem privilegiar um grupo em detrimento de outro. A esse
respeito, Carvalho (2012, p.218) diz:
A escola, enquanto instituição social, pode impor, ou constranger
de modo legítimo, aos diversos grupos sociais nela presentes, os
valores, atitudes e comportamentos da cultura que se afirma
hegemônica, num jogo de relações (des) articuladas entre o saber,
a relação e afirmação das identidades.

Sendo assim, torna-se fundamental um esforço conjunto no sentido
de garantir que todos aqueles que se cruzam e entrecruzam no espaço
escolar se sintam representados e valorizados, percebendo-se como
cidadãos e sujeitos sociais, capazes de se verem nos seus pares,
compreendendo-se como partes de um todo complexo, que juntos
constroem artefatos sociais e culturais ricos e diversos.
Compartilhando experiências
Observando

as

situações

de

preconceito,

discriminação

e

desvalorização da pessoa que é vista como diferente no espaço escolar e
fora dele, penso que a educação tem um papel imprescindível na
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desconstrução de imaginários referentes a essas atitudes e pode, por meio
da elaboração de novos conceitos e saberes, ajudar a mudar a forma como
vemos e tratamos o outro.
No escopo deste pensamento, temos um compromisso com nós
mesmos (como pessoas e profissionais) e com nossos/as alunos/as. É
preciso nos esforçar para que quando de sua entrada no ambiente escolar
as crianças já comecem a despertar no sentido de enxergar o seu valor como
pessoa e sujeito social, levando em conta também o valor da outra pessoa,
passando a tratá-la com respeito.
Acredito que se o ensino dos conteúdos referentes à temática afrobrasileira for oportunizado desde os primeiros anos de escolarização, as
crianças podem, ao longo de sua vida educacional, compreender os
processos que constituem a nossa sociedade. Mais ainda, podem se
descobrir como agentes desse processo, construindo seu senso de
pertencimento e sua identidade individual e coletiva.
No tocante ao relato aqui apresentado, este é fruto de uma
experiência pedagógica realizada em 2016 com a minha turma do 1º ano do
ensino fundamental, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental
Vereador José Grimaudo Tavares, onde sou professora há 10 anos. A escola
funciona nos turnos manhã e tarde, com o ensino fundamental do 1º ao 5º
ano, e a noite, com turmas de EJA, e está localizada no município de
Juripiranga-PB.
A experiência se deu no contexto da Lei 10.639/2003, e foi a
escolhida porque teve um significado e uma importância muito grande
para mim como professora negra e também para os/as estudantes, pois
muitos se sentem discriminados por serem negros/as ou pardos/as. Para
eles, a experiência oportunizou o aprendizado referente aos seus ancestrais
em interface com o que eles/as são. Desta feita, eles/as se reconheceram
naquelas pessoas que estavam conhecendo e naquilo que havia sido
realizado.
A escola iria realizar um evento em comemoração ao dia da
Consciência Negra. Então, durante dois meses, cada professora trabalharia
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em sala com seus/suas alunos/as aspectos da cultura e história afrobrasileira, e, por fim, escolheria um aspecto referente aos afrodescendentes
(cultura, literatura, música, capoeira, religiosidade) para a turma apresentar
em um dia específico, como culminância de todas as atividades realizadas
na escola com os/as alunos/as.
O tema central do projeto era: “Descobrindo o mundo da leitura e as
tradições afro-brasileiras”. Cada turma escolheu um subtema; assim, para a
apresentação dos meus/minhas alunos/as escolhi o seguinte: “Conhecendo
a África através da música”. A escolha da música se deu por envolver
ritmo, melodia e oportunizar a realização de atividades dinâmicas e
diversificadas. Também considerei o fato de que o uso da música
oportunizaria um envolvimento maior e mais interação por parte das
crianças.

Tema do projeto exposto no pátio da escola

Conversando com os primeiros visitantes
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Como professora de história e mulher negra, conheço a carga de
preconceito que paira sobre nós, quando falamos sobre a África. Muitas
falas trazem como marca o desconhecimento e ainda os estigmas a respeito
daquele continente ter como características animais selvagens, doenças,
guerras e fome. Portanto, eu sei da importância de se trabalhar a temática
africana com meus/minhas alunos/as, até porque somos descendentes
desses povos e precisamos construir novos saberes acerca de nós mesmos e
do outro e lutar contra o preconceito e a discriminação social.
Desse modo, o objetivo dessa minha proposta, ora apresentada, será
o de desmistificar a ideia e o pensamento das pessoas com relação aos
africanos e ao seu legado cultural, haja vista a forma pejorativa e
discriminatória como são tratados nos diferentes espaços da sociedade
brasileira. E o mais importante, fazer com que as crianças negras ou pardas
se sentiam valorizadas e pertencentes ao contexto educacional em que estão
inseridas.
Acredito que se queremos construir uma sociedade baseada em
valores altruístas, devemos começar desde os anos iniciais, dando
importância às possibilidades de aprendizagem das crianças, bem como ao
seu desenvolvimento cognitivo, afinal, estamos construindo as bases para
uma escola e uma comunidade mais justa e cidadã.
Mesmo sendo uma turma de 1º ano, procurei mostrar a herança
africana presente no nosso cotidiano, através de palavras, da cor da nossa
pele, da alimentação, das palavras que conhecemos e pronunciamos; das
brincadeiras que conhecemos. A cada semana, eu trazia para a sala algo
diferente para trabalhar sobre a temática afro-brasileira: músicas, poemas e
contos africanos, desenhos ou livros infantis, que traziam crianças negras
como personagens principais. Tudo pensado na tentativa de mostrar o
legado cultural que os africanos nos deixaram e a importância de conhecêlos e valorizá-los como parte de quem somos e do que realizamos
cotidianamente.
Para a culminância do projeto, trabalhei, junto à turma, a música
África, do grupo musical Palavra Cantada. Através da canção, explorei
161

diferentes disciplinas e conteúdos, trabalhei de forma interdisciplinar,
buscando aproveitar todas as possibilidades de ensino-aprendizagem que a
música oferecia. Tentei criar uma conexão com as disciplinas, para que não
houvesse uma fragmentação do que estava sendo estudado.
Na disciplina Língua Portuguesa, foi estudada a quantidade de
letras existentes no nome de cada país citado na música, relacionei a letra
inicial dos nome deles/as com a dos países e identifiquei aqueles iniciados
com vogal ou consoante. Já na disciplina Arte, levei para montarem e
pintarem as bandeiras referentes a esses países, observando suas cores e
formatos e, juntos, fizemos um chocalho utilizando copos descartáveis,
grãos de feijão e tinta. Em Geografia, falei sobre a beleza do baobá,
utilizando imagens para que pudessem conhecer a árvore; levei o globo
terrestre para a sala e mostrei o continente africano, pedi que tentassem
encontrar o nome dos países na letra da música.

Utilizando o mapa na aula de Geografia

Pintura e montagem das bandeiras
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Tudo foi realizado de forma lúdica, dinâmica, buscando envolver
todos os/as alunos/as nas atividades, respeitando a sua cognição e o nível
de ensino em que estavam. Mesmo os/as alunos/as que apresentavam
alguma dificuldade de aprendizagem, interagiram e contribuíram para a
realização e desenvolvimento das atividades.
No dia das apresentações, toda a escola estava decorada e pronta
para receber os visitantes, que seriam pessoas da comunidade e também de
outras escolas do município. Os/as alunos/as se arrumaram, trouxeram
seus chocalhos e todos/as queriam participar, mostrar o que havia
aprendido.
Assim

dei-lhes

“funções”

respeitando

os

seus

níveis

de

aprendizagem: àqueles que já liam e escreviam identificavam o nome dos
países representados por suas respectivas bandeiras; os que ainda não liam
apresentavam os desenhos que haviam pintado ou outra coisa que haviam
aprendido; de modo que fiz o possível para que todos pudessem participar.
No final, pedi para apresentarem e dançarem a canção escolhida, pois
percebi este momento como uma oportunidade para que pudessem, ao
mesmo tempo, mostrar o que aprenderam e também para brincar e
transmitir uma mensagem positiva a outras pessoas.
Levando em conta que todas as crianças são capazes de aprender,
fiz questão que se envolvessem, dando opiniões, dizendo, por exemplo, se
estavam gostando da música. Como a apresentação seria feita por eles/elas,
nada mais significativo do que participassem efetivamente. Na condição de
professora, apenas mediei às atividades para que pudessem compreender o
que estavam estudando e pudessem interiorizar e incorporar esse novo
aprendizado ao seu cotidiano em casa, na escola ou com os/as vizinhos/as.
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Arquivo da pesquisadora: Fotos do dia da apresentação, respondendo às perguntas feitas
pelos visitantes e se preparando para cantar e dançar.

Terminadas as apresentações, todos/as se sentiram muito felizes.
Notei um riso de alegria e satisfação em cada rostinho e que algumas
pessoas se emocionaram com a apresentação. Isso me fez pensar na
importância do trabalho que realizamos em interface com a forma de fazêlo: muitas vezes o nosso trabalho é mais significativo do que possamos
mensurar.
Senti-me muito grata por ter compartilhado aquela experiência com
minha turma, pois me possibilitou uma conexão com minhas raízes. Outro
aspecto importante foi ter conseguido a participação dos/as estudantes na
efetivação do aprendizado, no desenvolvimento das atividades e na
construção de novos saberes. Por outro lado, percebi que ainda temos
muito que fazer para garantir que nossas crianças e jovens sintam-se
respeitados e valorizados pelo que são; para que não se sintam diminuídos
ou menos importantes por causa da cor de sua pele ou de suas
características físicas.
Buscando novos caminhos
A elaboração de novos saberes e conceitos a partir do ensino da
história e cultura afro-brasileira é uma forma não só de reparar as injustiças
contra os povos africanos e seus descendentes, mas de tentar garantir às
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novas gerações uma educação e uma vida social forjada no respeito, na
cidadania, na luta por igualdade, por uma inclusão efetiva daqueles que,
por tanto tempo, estiveram e ainda estão à margem da história, excluídos
da sociedade e de tantos direitos que lhes foram tirados alguns séculos
atrás.
Pensando no valor inestimável que a educação tem, nas
possibilidades de mudar comportamentos e mentalidades, nela me
envolvo, considerando as transformações que preciso empreender para
garantir uma educação de qualidade para todos/as estudantes que cruzam
o meu caminho e me dão a oportunidade de ajudá-los a transpor barreiras e
construir sonhos.
Vejo que se torna fundamental pensar em um conhecimento que vá
muito além dos bancos escolares, que oportunize mudanças significativas
na vida de cada pessoa, seja como professor/a ou como estudante, um
conhecimento que possibilite mudar a maneira como essa pessoa se vê no
mundo e como se relaciona com o mundo dos outros.
Acredito na partilha de um conhecimento que nos faça perceber o
elo que conecta diferentes saberes e realidades, mas só podemos percebê-lo
quando permito ao outro ser quem e o que ele realmente é. Despindo-me
de arrogância, preconceitos e juízos de valor, posso descobrir que existem
mundos com uma sabedoria diversa, tão ou mais bonita e importante que a
minha, e que cada um deste mundo tem sua força, sua dignidade e sua
razão de ser.
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A REPRESENTAÇÃO DA DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL EM SALA
DE AULA: EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS
Marília Félix Diniz Melo47
Para início de conversa...
O trabalho que se segue é um relato de experiência e versará sobre
uma sequência de aulas na disciplina de Língua Portuguesa, em uma turma
de 9º ano da Escola Municipal Professora Francisca Leite Vitorino, na
cidade de Boa Vista, no estado da Paraíba. Durante alguns meses, trabalhei
com o uso da sequência didática, como recurso fundamental para
sistematizar o ensino sobre as representações da diversidade étnico-racial
nas aulas de Português, utilizando a Literatura para fomentar as
discussões.
A sala de aula é um espaço transdisciplinar e como tal impulsiona
para que o trabalho do professor seja amplo, capaz de estabelecer diálogos
entre áreas que se correlacionam ou não, objetivando o ensino de modo
acurado, além de fomentar reflexões imprescindíveis às relações que se
estabelecem na sociedade com vistas à criticidade do educando.
Este espaço, portanto, configura-se como essencial para incorporar
conteúdos que contribuem para o aprendizado de temas pouco difundidos,
a exemplo da diversidade étnico-racial e a representação da diversidade
cultural, assuntos relevantes e necessários de serem discutidos em sala.
Porém, o que se pode observar é que subjaz, em algumas aulas, o ensino
destes conteúdos baseados numa visão mítica e/ou excludente, a partir
apenas (ou principalmente) da concepção do Livro Didático.

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores, da Universidade
Estadual da Paraíba, campus I. Especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua
Portuguesa/UEPB. mariliaafelix@gmail.com
47
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A educação deve ressaltar a existência das relações étnico-raciais,
como sugerem os documentos oficiais de ensino, seguida de ações que
combatam o racismo e a discriminação, na tentativa de mimetizar o
preconceito,

amenizar

as

ideias

estereotipadas,

em

vistas

à

interculturalidade. A escola deve privilegiar um espaço para o
desenvolvimento de atividades pluralizadas e diversificadas que discutam
as questões étnico-raciais e contemplem o discurso das minorias, que,
durante muitos anos, foi silenciado.
Diante dessas questões, desenvolvi, juntamente com uma turma de
9º ano da supracitada escola, um projeto que discutiu a representação da
diversidade étnico-racial em sala de aula, objetivando difundir, a partir da
leitura e discussão de poemas e músicas, os elementos que fazem parte da
história e cultura afro-brasileira, com vistas a combater o preconceito,
enfatizar a representação da diversidade étnico-racial e valorizar a
pluralidade cultural.
A Lei 10.639/03 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
e inclui no currículo oficial a obrigatoriedade da temática: História e cultura
afro-brasileira. Nesse sentido, o ensino que envolve esses temas deve ser
trabalhado em sala de aula, não por ser assegurado pela Lei, mas porque
trata da aprendizagem de conteúdos importantes, assertivos e necessários
para potencialização do conhecimento na vida do educando.
Como forma de dar visibilidade à diversidade, bem como tratar
afirmativamente da riqueza cultural, artística, étnica, além de combater a
visão de uma África folclorizada e primária de miséria e doenças,
impregnadas na sociedade, justifica-se este trabalho, posto que a escola é
um lugar privilegiado para a transmissão do conhecimento, promove a
cidadania, visa ao debate a partir da melhor compreensão da História que
lhe é apresentada por outro viés. Por sua vez, o ensino de Língua
Portuguesa no Ensino Fundamental, conforme os PCN (2001, p.19), amplia
as possibilidades de aprendizagem, cujas práticas de ensino devem se
consolidar, inclusive, a partir do uso da linguagem, para que os alunos
sejam capazes de “interpretar diferentes textos que circulam socialmente”.
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Assim, esse relato estrutura-se em três sessões que elucidarão,
baseado nos documentos que dissertam sobre o ensino da Língua
Portuguesa PCN (2001), PCNEM (2002), BNCC (2017), em primeiro lugar.
Por conseguinte, a segunda sessão aborda os aspectos relevantes para
sistematização do ensino-aprendizagem e as discussões que envolvem a
utilização dos gêneros poema e música em sala de aula, conforme Gebara
(1997) e Figueiredo (2004), além de outros. Na terceira sessão, revisito as
Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais (2006) para
melhor compreensão da temática que envolve o ensino sobre a diversidade
étnica e, por fim, destaco a importância da sequência didática em sala de
aula.
A Língua Portuguesa e o contexto da diversidade
O ensino da Língua Portuguesa destacou-se ao longo dos anos por
diferentes concepções, múltiplas abordagens, ênfases e orientações. Em
cada período considerou aspectos significativos para focalizar. Nas décadas
de 60 e 70 deu ênfase à orientação gramatical, cujas regras normatizavam a
fala e a escrita; nas décadas de 80 e 90, algumas críticas foram melhor
estabelecidas no que concerne a este tipo de ensino, dentre as mais
frequentes, os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001, p. 18) destacam: “o
ensino descontextualizado da metalinguagem, normalmente associado a
exercícios mecânicos de identificação de fragmentos linguísticos em frases
soltas”, sinalizando então, que mudanças eram necessárias. Tal documento
menciona ainda que mais adiante surgiram propostas para consolidação do
ensino a partir de práticas que valorizavam o uso da linguagem.
Assim, a interação com a linguagem e os seus diferentes usos fez
com que se destacasse a dinamicidade da língua, relacionando-se com as
intenções comunicativas propostas pelos chamados gêneros textuais,
implementados em comunhão com a proposta dos PCN. Então, o ensino de
Língua Portuguesa incorporou novas teorias, adaptou as metodologias,
expandiu as áreas de estudos, focalizou outros aspectos para o ensino169

aprendizagem. Um dos pontos de maior destaque foram as teorias que
envolvem a leitura, posto que contribuem, significativamente, para
formação dos indivíduos. Além de ressaltar a leitura como fundamental
para progressão e desenvolvimento da aprendizagem, o trabalho com os
gêneros textuais alavancou o ensino, pois oportunizou o envolvimento dos
alunos com situações comunicativas reais de uso da língua, fator
importante na atualidade.
Mesmo

com

os

avanços

teórico-metodológicos

para

o

aprimoramento do ensino de Língua Portuguesa, não se vê, após os PCN,
destaque para tratar de conteúdos específicos sobre a diversidade étnicoracial, a não ser nos referenciais que se utilizam da Lei 10.639/03 e/ou textos
que ratificam essa relevância e teorizam experiências proveitosas. Na
verdade, dizer somente que estes temas: “serão ministrados no âmbito de
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de
Literatura e História Brasileiras”, é pouco, pois não direciona nem amplia a
capacidade de difusão que o tema requer.
A partir da articulação, organização e sequenciação de conteúdos
que destacam a diversidade étnico-racial nas aulas, e considerando os
contextos em que estão envolvidos alunos e professores na atualidade, a
escola precisa trazer debates para melhor compreensão das histórias de luta
contra o racismo, para consolidação da democracia, promoção da cidadania
e reforço à igualdade racial e social. Nesse sentido, vai além da
institucionalização do dia 20 de novembro como marco referencial para
enaltecer a cultura e/ou história de um povo que influenciou e influencia
diretamente na construção da sociedade brasileira.
A BNCC (2017, p. 397) não cita acerca da inclusão do tema África
e/ou diversidade cultural no que diz respeito ao ensino de Língua
Portuguesa, mas na sessão que versa sobre o componente curricular
História, e argumenta a relevância de destacar em sala de aula temas que
envolvem a diversidade e as contribuições para edificação da população
brasileira:
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Convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade
cultural e para as múltiplas configurações identitárias,
destacando-se as abordagens relacionadas à história dos povos
indígenas originários e africanos. Ressalta-se, também, na
formação da sociedade brasileira, a presença de diferentes
povos e culturas, suas contradições sociais e culturais e suas
articulações com outros povos e sociedades. [...] A inclusão dos
temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais como a
história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, deve
ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir que se
defenda o estudo dessas populações como artífices da própria
história do Brasil.

Em meio a crises e desafios que envolvem o trabalho docente, a
exemplo

da

necessidade

de

ressignificação

da

escola

na

contemporaneidade, eis que o educador é apontado como agente
sociocultural, capaz de (re)construir este espaço através de experiências
pedagógicas significativas, em vista do cruzamento das culturas, da
promoção da diversidade e pluralidade e da inserção da interculturalidade,
objetivando uma educação de qualidade, promovendo uma sociedade
democrática. Candau (2014, p. 39) afirma que: “Ter presente o arco-íris das
culturas nas práticas educativas supõe todo um processo de desconstrução
de práticas naturalizadas para sermos educadores capazes de criar novas
maneiras de situar-nos e intervir no dia a dia de nossas escolas e sala de
aula”.
É oportunizando as discussões em cada componente curricular,
dando voz aos alunos para difundir o tema de modos múltiplos e trazendo
a comunidade para participar de momentos reflexivos que ressignificamos
o espaço escolar. Nesse sentido, selecionei alguns textos e músicas que
versam sobre diferentes momentos e que contemplam a diversidade étnicoracial, de modo a fomentar discussões críticas e reflexivas com os alunos,
ampliando seus círculos de informação. Esta proposta é possível de ser
replicada em qualquer sala de aula, a partir de outros componentes
curriculares, adaptando-a às realidades.
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Os gêneros textuais como ferramentas de ensino
Ao utilizar em sala de aula práticas que propiciam a discussão de
textos, é preciso selecionar também qual gênero será abordado, discutir
quais as estratégias necessárias para a caracterização e peculiaridades do
gênero selecionado, inclusive, adaptar o conteúdo pretendido. Simioni e
Costa-Hübes (2014, p. 29) afirmam: “Pensar a leitura no ambiente escolar
requer um trabalho que não se preocupe apenas com o conhecimento do
código linguístico”. Logo, as aulas devem considerar as práticas sociais
existentes e as intenções que se pretendem anunciar via leituracompreensão-interpretação-exposição textual. Ao incorporar os gêneros
textuais como ferramentas de apoio, o educador põe em prática o uso da
linguagem e estabelece a comunicação de modo específico.
Para Garcez (2004, p. 23): “Nosso convívio com a leitura de textos
diversos consolida também a compreensão do funcionamento de cada
gênero em cada situação”. À luz dos PCN (2001), faz-se necessário
contemplar no ensino a diversidade de textos e gêneros, não apenas pela
relevância social, mas por pertencerem a diferentes gêneros e formas.
Assim, é nítido que a inserção dos gêneros em sala proporciona a
efetivação da comunicação, a diversidade de situações de uso da língua,
contextos múltiplos de leitura e compreensão textual. Félix (2018, p.6)
pontua: “Os gêneros textuais são imprescindíveis no desenvolvimento de
um cidadão reflexivo”, posto que contribuem para diversificar e dinamizar
a aula na busca pela criticidade que os textos podem provocar na vida do
educando.
Na experiência que aqui descrevo, utilizo a sequência didática como
recurso indispensável para execução metodológica das aulas. Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98) definem a sequência didática como um
conjunto de atividades escolares que se organizam de modo sistemático,
envolto de um gênero textual oral ou escrito, objetivando “dar acesso aos
alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis”. Como
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metodologia de ensino acessível e adaptável, a sequência didática também
poderá ser incorporada em outras propostas de ensino.
O gênero literário poema foi um dos escolhidos para difundir a
temática étnico-racial, pois segundo Gebara (1997, p. 166): “[...] o poema
como qualquer outro texto literário traz a emoção estética e a sensibilidade
necessárias à educação humanista de nossos alunos”. Esse gênero é uma
das alternativas didáticas que trata da multiplicidade de sentidos, da
ludicidade, pois através da poesia há uma identificação que sensibiliza,
humaniza e envolve o prazer pela leitura. O educador deve possibilitar o
encontro dos alunos com textos literários, contribuindo para a formação de
leitores críticos, e a poesia é uma das diversas possibilidades de difusão
deste tipo de conhecimento.
Outro gênero que selecionei para propagar informações e
conhecimentos envolvendo a diversidade étnico-racial foi a música.
Segundo Figueiredo (2004, p. 60), “aproximar música e pedagogia pode
representar uma alternativa para que a educação seja compreendida,
solicitada e aplicada sistematicamente”. Em comunhão com esta visão,
Brito (2003, p.54) diz que: “O educador poderá trabalhar a música na
comunicação, expressão, facilitando a aprendizagem, tornando o ensino
mais agradável, facilitando a fixação dos assuntos de uma forma
agradável”. Selecionei algumas músicas para composição da sequência
didática por considerar que esse gênero, enquanto recurso metodológico,
amplia a capacidade de compreensão, a visão de mundo e aguça a
sensibilidade do educando.
Solicitei que os alunos, a partir das leituras literárias e discussões
em sala, refletissem acerca da possibilidade de expor para comunidade
escolar uma apresentação que fosse símbolo do aprendizado em sala. Foi
então que sugeri a ideia de uma performance para externar o que
compreenderam. Segundo Icle e Bonatto (2017, p. 26):
[...] a noção de performance, entendida tanto como linguagem
quanto como ferramenta de análise da ação humana, possibilita
a reflexão sobre alguns aspectos da educação escolarizada e, a
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partir daí, pode nos levar a experiências diferentes daquelas
proporcionadas por práticas tradicionais de ensino, geralmente
centradas no professor e pautadas pela intenção de transmissão
de conhecimento.

Ao incorporar profícua abordagem metodológica, que envolve o
entretenimento

e

o

protagonismo

estudantil,

o

aluno

relaciona

conhecimento e papel de sujeito ativo no processo educacional.

Relações étnico-raciais e diversidade: práticas literárias
Silva (2011, p. 101) diz que é pelo “vínculo entre conhecimento,
identidade e poder que os temas da raça e da etnia ganham seu lugar na
teoria curricular”. Fica claro então que abordar em sala acerca desses
assuntos é essencial para que o aluno construa o conhecimento e aprenda a
partir de leituras literárias e discussões temáticas, inclusive possibilita que
se utilize daquele espaço para reconhecer-se atuante na sociedade, em
razão de uma apresentação cultural.
Para trabalhar com a pluralidade cultural em sala, fazendo uso de
uma pedagogia antirracista e que trate da desconstrução de estereótipos
envoltos da temática étnico-racial, o professor deve trabalhar a partir de
leituras críticas de textos e/ou imagens que versam sobre o tema, de modo
que contribua para propagação do orgulho ante os feitos e conquistas do
povo negro. Como ponderam as Orientações e Ações para a Educação das
Relações Étnico-Raciais (2006, p. 21), a sanção da Lei nº 10.639/2003 “é um
passo inicial rumo à reparação humanitária do povo negro brasileiro, pois
abre caminho para a nação brasileira adotar medidas para corrigir os danos
materiais, físicos e psicológicos resultantes do racismo e de formas conexas
de discriminação”.
Nesse sentido, após a leitura e discussão de poemas que abordavam
os temas étnicos raciais, capturei imagens e frases marcantes de pessoas
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que lutaram e defenderam as causas do povo negro, a exemplo de Nelson
Mandela e Martin Luther King, que, posteriormente, seriam utilizadas na
confecção de cartazes. Por fim, após a exibição da canção: Raiz de todo bem,
de Saulo Fernandes, sugeri que realizassem uma performance para destacar
elementos representativos da cultura e diversidade africana, incorporadas a
elementos brasileiros e vice versa. A seguir, descrevo através da sequência
didática o passo a passo para realização dessa experiência.
As aulas de Língua Portuguesa, que envolveram a temática étnicoracial nas turmas de 9º ano se deram no 3º bimestre do ano de 2017, numa
sala de 32 alunos com faixa etária média de 14 anos. Foram três encontros
específicos para discussões e reflexões a partir de leituras literárias com
abordagens acerca da escravidão, incluindo o combate ao racismo, à
valorização das culturas e da diversidade afro-brasileira, com destaque
ainda para simbologia religiosa.
Iniciei a primeira aula com o poema A canção do Africano, de Castro
Alves. Solicitei que fosse feita uma leitura individual e silenciosa, seguida
de uma leitura em voz alta. Como indica Alves (2008), a leitura oral deve
ser um dos procedimentos básicos para abordar poesia em sala, posto que
contribui para fruição, compreensão e encantamento ante o texto lido. Mais
adiante, esse autor complementa que a poesia nos fisga e através da leitura
oral é indispensável.
A partir das leituras, muitos alunos expressaram suas opiniões e
interpretações com enfoques para o sofrimento e as marcas da escravidão.
A seguir, exibi o vídeo de mesmo título, com a interpretação de Vagner
Sampaio, disponível no canal do YouTube48. Os alunos sentiram-se tocados
e pediram que esclarecesse mais acerca da escravidão no Brasil. Pedi para
que, em casa, pesquisassem sobre os grandes nomes de pessoas que
lutaram em defesa dos negros e trouxessem, na próxima aula, algumas
frases e imagens marcantes.

48

https://www.youtube.com/watch?v=jyfBXYmb_dU
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Principiei a segunda aula (segundo encontro) separando cinco
grupos e lhes entregando canetas de quadro, imagens que ressaltam a
cultura negra e o combate ao racismo, e cartolinas para que criassem
cartazes e expusessem nos corredores da escola. Cada grupo participou de
modo entrosado e salientando aspectos relevantes no que diz respeito à
temática da diversidade. Dentre outros, tivemos o destaque que retratou a
história de Zumbi dos Palmares como símbolo brasileiro de resistência.
A seguir, distribui cópias das canções: Raiz de todo bem, de Saulo
Fernandes49

e

Sorriso

negro,

de

Ivone

Lara50.

Todos

os

alunos

acompanharam assistindo aos vídeos que exibiam as músicas através do
recurso datashow. Os alunos discutiram sobre o orgulho de ser negro
retratado na canção de Ivone Lara, bem como os elementos culturais e
religiosos resgatados na música de Saulo Fernandes. Solicitei que, em casa,
ouvissem as canções mais vezes para que pudéssemos desenvolver algo
para apresentar para toda a escola.
Já no terceiro encontro, separei um grupo de 16 meninas para que
pudessem ensaiar uma coreografia simples, utilizando a música Raiz de todo
bem (apresentada na aula anterior), e realizassem uma breve apresentação
na escola, objetivando ressaltar elementos como a fé, a cultura, a culinária e
o orgulho ao pertencimento racial a partir do universo Africano e Afrobrasileiro. Em seguida, sugeri que fizéssemos uma encenação teatral a
partir do poema A canção do Africano, de Castro Alves. Uma aluna que canta
pediu para fazer o papel da escrava relatado no poema e outro aluno
interessou-se para interpretar Castro Alves, declamando o poema, ao passo
que a cena se desenvolvia.
Outros alunos sugeriram que a capoeira e os batuques fossem
utilizados e, assim, de sugestão em sugestão, norteada pelas políticas de
implementação de temas essenciais para construção de cidadãos
conscientes de suas histórias e das que contribuíram para formação do
povo brasileiro, essa proposta busca combater qualquer tipo de preconceito
49
50

https://www.youtube.com/watch?v=C7JzWChGwhA
https://www.youtube.com/watch?v=xVtowndTTiE
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existente, mas principalmente elucidar acerca da diversidade étnico racial
com base na literatura. Os próximos encontros em sala, foram marcados
por discussões produtivas e os ensaios para compor toda a performance que
havia sido programada para acontecer na Mostra Pedagógica da Escola
Municipal Professora Francisca Leite Vitorino, em Boa Vista/PB.
Para dar visibilidade aos conteúdos estudados em sala na disciplina
de Língua Portuguesa, propus aos alunos que realizassem uma
apresentação cultural e contemplasse o universo vasto e rico envolto da
diversidade étnico racial, de modo a ampliar e divulgar o conhecimento
debatido em sala. Conforme sugerem as Orientações e Ações para a
Educação das Relações Étnico-Raciais (2006, p. 185), é interessante:
“Fomentar a formação de grupos de teatro com a proposta de
interpretar/encenar textos, que reflitam a questão racial, seguidos de
discussão sobre o assunto retratado”.
Assim, o quarto encontro aconteceu no pátio da escola, na ocasião
da Mostra Pedagógica. Dividi a apresentação em dois momentos, no
primeiro, Castro Alves declama o poema e tudo que é narrado acontece ao
mesmo tempo, por ocasião da encenação dos alunos. Em seguida, a escrava
canta com filho no colo e outros escravos são açoitados e gritam por
liberdade. Fecho o momento anunciando quão triste foi esse período para
cultura Africana e Brasileira e convido o público a presenciar a
continuidade da performance, momento de destaque da apresentação.
Turma: 9º A – Apresentação Cultural
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Fotos: Acervo da pesquisadora.

As imagens acima se referem, respectivamente, à declamação e
encenação teatral de A canção do Africano, do poeta Castro Alves; Exposição
dos elementos que destacam a diversidade étnico-racial e contemplam a
culinária, a religiosidade e a capoeira; Apresentação de danças e passos
tradicionais da cultura Africana e Brasileira, a partir da canção Raiz de todo
bem, de Saulo Fernandes. Ainda segundo as Orientações e Ações para a
Educação das Relações Étnico-Raciais (2006, p. 72): “Ao estudar a cultura
afro-brasileira, atentar para visualizá-la com consciência e dignidade.
Recomenda-se enfatizar suas contribuições sociais, econômicas, culturais,
políticas, intelectuais, experiências, estratégias e valores”.
Dentre outros aspectos, tentei focalizar as contribuições e os
elementos constituintes do cenário representativo da diversidade,
principalmente, contribuir para que o aluno tenha acesso a materiais que
versam sobre o período de escravidão, mas também a elementos
valorativos que enaltecem e reconhecem a importância do povo negro para
construção do país.
Considerações Finais
Quando o espaço escolar é utilizado para difusão de conteúdos,
desenvolvimento da cidadania e da aprendizagem está assegurando o
princípio básico do direito à Educação. Mas, quando a proposta escolar vai
além do ensino categórico, promovendo o conhecimento, utilizando-se de
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estratégias de leitura e discussão textual, bem como a valorização do ensino
multidisciplinar e incorpora temas que são de interesse geral, merece
destaque, pois se preocupa com uma aprendizagem significativa
respaldada em práticas de reconhecimento dos feitos de um povo, por
exemplo.
A partir de uma experiência como essa foi possível perceber que os
alunos se sentiram confortáveis com práticas de ensino em que se tornaram
protagonistas, fato que torna a aprendizagem mais dinâmica e atrativa,
desperta a curiosidade e valoriza a sua participação em sala. Ademais, ao
incorporar o estudo de gêneros textuais e/ou literários foi possível ampliar
as possibilidades de discussão e reflexão que determinados temas exigiam,
apesar dos desafios e das circunstâncias que a escola se encontra na
atualidade. Todavia, nada impede que o professor leve para sala de aula
experiências que contemplem métodos e temas como um caminho possível
para integração dos currículos.
Ao utilizar-se da sequência didática, inclusive, o professor tem a
possibilidade de atingir diferentes vertentes do ensino e focalizar aspectos
que talvez não fossem contemplados se tratasse apenas da representação
do conhecimento sem sistematizar a sua continuidade, após a seleção de
gêneros a serem trabalhadas em sala. Assim, utilizando-se de uma
abordagem que dá ênfase à interação e continuidade do ensino, contribui
para o desenvolvimento de uma práxis pedagógica adaptada à realidade da
sala de aula.
A educação deve ressaltar a existência das relações étnico-raciais,
em seguida, ações que combatam o racismo e a discriminação, com práticas
que corroboram a valorização da diversidade étnico racial e cultural, bem
como a contribuição do povo africano para a formação do país. As práticas
de leitura literária realizadas nessa experiência ajudaram na difusão do
conhecimento acerca do período de escravidão, mas principalmente no que
tange a conhecer nomes e os feitos dos que saíram em defesa do respeito.
Nesse sentido, os poemas e canções que incorporei à sequência
didática ajudaram a elucidar os temas, ampliaram as possibilidades de
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debates e reflexões, além de serem proveitosos e fundamentais para
edificação do saber. Mas, a explanação do que aprenderam, para toda a
escola, foi o ponto central, pois deixaram de ser meros ouvintes no processo
educacional, para se tornarem protagonistas da aprendizagem, com
participação efetiva e dinâmica. Outros educadores podem se utilizar dessa
experiência e realizar o entrelaçamento dos conteúdos, adaptando,
incorporando, ampliando e ressignificando a prática educativa a partir da
realidade da qual faz parte.
Esta foi uma experiência positiva e no ano de 2018 ampliei as
metodologias com a inserção do gênero cordel, na busca por novos
parâmetros da aprendizagem e novas possibilidades de replicação do tema.
A experiência ainda está em andamento, porém já consigo sentir os efeitos
positivos que as leituras e discussões propiciam.
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A CULTURA POTIGUARA: EXPERIÊNCIAS E MEMÓRIAS DE UMA
DOCENTE EM CONSTRUÇÃO
Jackeline de Almeida Silva51
Parem de podar as minhas folhas e tirar a minha enxada
Basta de afogar as minhas crenças e torar minha raiz
Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar minha razão
Chega de matar minha cantiga e calar minha voz.
Não se seca a raiz de quem tem sementes
Espalhadas pela terra pra brotar.
(Eliane Potiguara, Oração pela libertação dos povos indígenas)

A escola como um ponto de partida
O presente texto situa-se no campo das discussões sobre a inclusão
da temática indígena nas escolas públicas, tendo a intenção de refletir sobre
a Lei nº 11.645/08, que insere, no currículo oficial da rede de ensino, a
obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena nas
instituições de Ensino Fundamental e Médio.
Como nos expõe Santomé (2002), no cotidiano escolar, os docentes e
discentes muito raramente refletem sobre questões relacionadas a etnias.
Todavia, não devemos restringir as reflexões sobre etnia e identidade a um
momento e sim buscar um currículo multidisciplinar que perpasse todo o
ano letivo, fazendo com que as culturas silenciadas sejam dadas a falar,
dando-lhes visibilidade dentro da sua pluralidade.
Nesse

sentido,

a

alteridade

revela-se

fundamental

como

possibilidade de compreender o outro em sua essência, em sua
diversidade, podendo a escola aperfeiçoar esse diálogo compreensivo sobre
Mestranda no Programa de Pós-graduação em Formação de Professores, da Universidade
Estadual da Paraíba, campus I. Especialista em Psicopedagogia, pela Faculdade Integrada de
Patos. Graduada em Pedagogia, UEPB. Professora da Educação Básica – anos iniciais – na
Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Paraíba.
51
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a cultura do outro e refletir sobre a necessidade de ampliar esses diálogos.
Portanto, respeitar a alteridade implica respeitar as individualidades de
cada um.
Entendendo que a escola desponta com um papel fundamental de
estimular nos alunos a curiosidade e o respeito pelo outro, seus costumes,
modos de vida e a perceber o que difere os indivíduos, mas também o que
os une, e, assim, nessa troca descobrir que existem diferentes formas de
pensar e compreender o mundo.
Desenvolver esse processo, nos anos iniciais, proporciona aos
educadores a oportunidade de trabalhar a alteridade desde os primeiros
anos de vida dos alunos. Mesmo sem a exigência de explorar essa temática
na Educação Infantil, acreditamos ser fundamental possibilitar aos alunos
situações em que interajam com os outros, criem e façam escolhas, pois as
experiências vivenciadas são essenciais para o desenvolvimento deles e
base para os conhecimentos que irão adquirir.
Nessa perspectiva, nosso principal objetivo, neste relato, é
apresentar uma experiência com alunos do Pré I, com a finalidade de
divulgar essa prática, apontar algumas estratégias na introdução de
conhecimentos sobre a cultura indígena e destacar a importância de nos
colocarmos no lugar do outro para a nossa formação humana.
Para que aprender sobre os povos indígenas, em especial os povos
Potiguara?
Leciono na Escola Municipal Cícero Correia de Meneses, situada em
Galante, distrito de Campina Grande-PB, desde 2010, e todos os anos a
equipe docente se reune para debater e escolher um tema para a Mostra
Pedagógica dessa escola. Em 2015, foi definido que a cultura indígena seria
o foco do nosso trabalho. Cada turma abordaria o tema de maneira
diferente. Nossa turma, nesse ano, era o Pré I, com 18 alunos, com a faixa
etária entre 4 e 5 anos de idade.
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Partindo dessa premissa, refletimos sobre o que poderia ser
instigante e prazeroso para eles conhecerem/estudarem sobre os povos
indígenas da Paraíba. É fato que o interesse pela cultura indígena me
acompanha desde a infância, quando veraneava com a família na cidade da
Baia da Traição/PB, onde está situada uma das muitas aldeias do povo
Potiguara. Na adolescência e vida adulta pude ampliar os contatos, fazendo
algumas amizades com pessoas da cidade, o que fortaleceu o contato com
esse povo.
Os Potiguara habitam o Litoral Norte Paraibano, em uma faixa de
terra que se estende entre o rio Camaratuba e Mamanguape, atravessando
os munícipios de Baía de Traição, Marcação e Rio Tinto, com cerca de
33.757 hectares. Seu território está dividido em três terras indígenas (TIs)
contíguas: a “TI Potiguara”, a “TI Jacaré de São Domingos” e a “TI
Potiguara de Monte-Mó”. Existem, aproximadamente, 13.000 habitantes
nessas terras, sendo a primeira mais habitada com 8.109 índios, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No século XVI, quando os portugueses e outros povos europeus
chegaram ao Brasil, esse grupo indígena habitava uma região que se
estendia do litoral do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte até a
Paraíba. Foi uma das etnias tupis notáveis, pela capacidade de resistir, por
tanto tempo, utilizando um complexo sistema de alianças com ingleses e,
principalmente, franceses, comerciantes de pau-brasil. Um povo guerreiro
que cortou o tempo com lutas, em busca de suas terras, direitos e
manutenção de suas raízes.
Atualmente, os aldeamentos indígenas na Paraíba se resumem às
cidades de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, com mais de trinta
aldeias. A maioria delas tem um contato muito próximo com os não
indígenas. Assim, as atividades desenvolvidas nas escolas indígenas são,
em grande parte, as mesmas desenvolvidas nas demais escolas; por esse
motivo, está se tornando cada vez mais difícil, manter os costumes dos
índios e ensinar a língua tupi.

185

Por se tratar da história de um povo que resistiu ao tempo e que,
em alguns aspectos, não se rendeu à modernidade, mantendo em si
heranças de seu povo, julgamos ser atraente/apaixonante desvendar,
estudar sobre esses índios, ou melhor, conhecer um pouco dessa cultura.
Diante de pesquisas e revirando baús de histórias pessoais e
profissionais percebemos que aproximar a história dessa etnia e as crianças
do pré seria enriquecedor para os alunos e para os estudos acadêmicos
preocupados em difundir a temática da cultura indígena na escola. A partir
desse momento, foi dado início ao projeto, a partir da realização de
algumas ligações telefônicas e conversas, até conseguir o contato de Iraci –
uma indígena potiguara – diretora escolar no município de Baía da Traição.
Ela forneceu alguns materiais escritos, como livros/cartilhas, que
enriqueceram e possibilitaram o desenvolvimento do projeto pedagógico.
Partindo desses materiais, que são utilizados nas escolas indígenas,
iniciamos as nossas atividades com pesquisas sobre a etnia mencionada e,
assim, fizemos a escolha de um título para nosso projeto: “Os Potiguara
pertinho de nós”.
Para subsidiar nosso projeto, buscamos as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Escolar Indígena (2012), que afirmam ser a escola
indígena, hoje, um local de afirmação de identidade e de pertencimento
étnico. Esse documento é fundamentado pela Lei nº. 11.645, que assegura
um diálogo intercultural respeitoso com os povos indígenas, revelando se
que eles devem ser os principais agentes de suas histórias, dos seus saberes,
das suas culturas e dos seus modos de vida. Nesse sentido, a execução
deste projeto visou fortalecer a legislação vigente, que acrescentou a
obrigatoriedade do ensino da cultura e história indígena à Lei 10.639, de
2003, responsável por inserir a história afro-brasileira e africana aos
currículos escolares. Com o intuito de fortalecer esses outros saberes,
procuramos, na escola indígena, um suporte importante para valorização
da cultura e tradição Potiguara, pois é um espaço onde os conhecimentos
da comunidade indígena podem ser transmitidos/repassados de geração a
geração. Partindo desse contexto, a escola desponta com um papel
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fundamental de estimular nos alunos a conhecimento e o respeito pelo
outro, seus costumes, modos de vida e a perceber o que os difere, mas
também o que os une e, nessa troca, descobrir que existem diferentes
formas de pensar e compreender o mundo. Nessa perspectiva, Moreira e
Candau (2003) afirmam que:
A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e
a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais
confortável com a homogeneização e a padronização. No
entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o
cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está
chamada a enfrentar. (MOREIRA; CANDAU, 2003 p. 161)

Dessa maneira, percebemos que a introdução da temática indígena
na Educação Infantil é primordial, pois é nessa fase de descobertas e
observações que a criança interage com tudo que lhe é oferecido e pode,
através desse contato, criar laços de respeito por essa cultura.
Por muito tempo, a temática indígena foi pouco ou quase nada
explorada nas escolas, panorama modificado com a mudança nas leis
educacionais, como, por exemplo, a Lei 11645, de 2008, na qual se incluiu o
estudo da cultura afro-brasileira e indígena em todo o currículo escolar,
especiﬁcamente, nas disciplinas de História, Artes e Literatura. O currículo
está transpassado por questões culturais, “lugar” onde a neutralidade não
existe e diferentes grupos devem dialogar e contribuir para a construção de
um currículo mais amplo, intercultural. Essa educação intercultural deve
ser valorizada na escola, para fomentar o diálogo entre diferentes saberes e
permitir a democratização desse espaço. Nessa perspectiva, Candau diz
que:
A educação intercultural afeta não somente aos diferentes
aspectos

do

currículo

explícito

–

objetivos,

conteúdos

propostos, métodos e estilos de ensino, materiais didáticos
utilizados, etc. –, como também o currículo oculto e as relações
entre

os

diferentes

agentes

do

processo

educativo

–

professores/as, alunos/as, coordenadores/as, pais, agentes
comunitários, etc. Neste sentido, trabalhar os ritos, símbolos,
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imagens, etc., presentes no dia-a-dia da escola e a autoestima
dos diferentes sujeitos e construir relações democráticas que
superem o autoritarismo e o machismo tão fortemente
arraigados nas culturas latino-americanas, constituem desafios
iniludíveis. (CANDAU, 2008, p. 59)

A busca desses múltiplos conhecimentos devem ser uma constante,
através de um currículo motivador que perpasse todo o ano letivo, fazendo
com que as culturas silenciadas sejam dadas a falar, oferecendo-as
visibilidade dentro da sua diversidade.
Nessa perspectiva, a partir do contato com a descendente indígena
Iraci, a diretora da Escola Indígena Anamatã, em 2015, surgiram, além dos
livros, muitas conversas (por telefone e e-mails) sobre o cotidiano de nossas
escolas e, principalmente, sobre os aspectos étnicos que nos separavam.
Dentre o material impresso que conseguimos na escola indígena,
vieram livros produzidos pela comunidade, que continham diversos
aspectos de sua cultura, seu povo e sua história. Destacamos, de início, as
lendas, e as tomamos como ponto de partida para a realização das
atividades de leitura, escrita, interpretação e dramatização. Esses textos nos
auxiliaram e contribuíram, de maneira significativa, para a construção de
novos saberes, junto aos alunos do campo a respeito da cultura indígena.
Diante desses materiais impressos, os livros/cartilhas dos povos
Potiguara, foi planejada a elaboração de um material escrito e, para isso,
pensamos na troca de cartas/e-mails entre os alunos da nossa escola (do
campo), no interior do estado, na cidade de Campina Grande,
especificadamente, no Distrito de Galante, e alunos da escola indígena da
cidade de Baía da Traição, no litoral paraibano, visto que ambas possuíam
turmas de pré-escola. Sendo assim, foram elas o lócus para desenvolver as
atividades pretendidas. A proposta do projeto era que os alunos da Escola
Cícero Correia – situada na zona rural de Campina Grande – e da Escola
Indígena Anamatã – situada na Baía da Traição –, pudessem dialogar para
se conhecerem mais. Tendo essa ideia como foco, fizemos pesquisas e
leituras acerca desse povo e demos início à proposta.
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Para nos auxiliar no caminho a seguir, durante o desenvolvimento
do projeto pedagógico, pensamos em alguns objetivos para contemplar
nosso trajeto na aquisição de conhecimentos sobre essa etnia:
•

Apresentar, às crianças, conhecimentos da cultura indígena Potiguara,
através de uma troca de experiências entre uma escola tradicional do
campo e uma escola indígena;

•

Mostrar como os povos indígenas viviam, vivem e como produzem sua
arte, costumes e rituais;

•

Perceber as influências indígenas no nosso cotidiano, nossas heranças;

•

Conhecer algumas literaturas indígenas.
Partindo desses objetivos, foram criadas estratégias que buscavam

dar visibilidade aos povos indígenas, em particular, aos que residem no
litoral norte da Paraíba. O desenvolvimento do projeto “Os Potiguara
pertinho de nós”, foi baseado em situações pedagógicas de troca de
informações e experiências entre as escolas. Essa troca ficou mais
significativa após uma viagem realizada até a escola indígena, onde
pudemos (eu e outra professora da escola do campo, que me acompanhou)
fotografar todas as dependências da escola indígena, gravar vídeo com a
fala de alguns alunos do Pré, bem como registrar a hora do recreio e as
brincadeiras ali realizadas.
Fomos presenteadas com artefatos indígenas, confeccionados pelos
próprios alunos-indígenas, que fazem aula de artesanato. Conseguimos o email de uma professora, e, através desse novo canal de comunicação, houve
trocas de cartas e fotos entre os alunos das escolas. Esse subsídio auxiliou
na vivência de ricas experiências entre as crianças. Passemos a conhecer, a
seguir, os passos metodológicos do projeto pedagógico.
A primeira etapa foi recolher e trazer para sala de aula do campo o
que julgamos importante saber sobre os povos potiguara, a partir de
pesquisas na internet. Logo em seguida, buscamos um contato com a
diretora Iraci Sabino, da Escola Anamatã, que, de início, por telefone, nos
passou aspectos bem particulares da vida escolar e indígena de seu povo.
Aproveitando um feriado, viajamos (eu e a minha colega professora) para
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Baía da Traição, com o intuito de visitarmos a escola indígena e sua
diretora. É importante destacar que nosso intuito era levar os alunos da
escola do campo, mas, infelizmente, não conseguimos transporte para a
viagem.
Voltamos enriquecidas de conhecimentos e com uma caixa recheada
de novidades: livros (com um pouco da história do seu povo, seus
costumes, rituais, artesanato, receitas), objetos usados no Toré (dança
indígena), como saia, maracá, cocar feminino e masculino, utensílio
doméstico feito de coco e um caçador de sonhos.
Com a chegada dessa caixa na Escola Cícero Correia, houve um
avanço na proposta, pois, a cada objeto indígena explorado, ficava evidente
o encantamento dos alunos. Seus olhos brilhavam e a expectativa gerada
até que fossem trabalhados todos os objetos da caixa foi enorme. O
interesse dos alunos foi aumentando a cada dia, cada nova foto, novo vídeo
e a nova história contada. Buscamos, assim, através das aulas, ressaltar a
valorização indígena, trazendo para o nosso cotidiano escolar um pouco
desse povo e de sua história.

No intuito de explorarmos ao máximo o tema escolhido e
ampliarmos os saberes adquiridos, utilizamos os seguintes recursos, no
desenvolvimento das propostas:
•

Rodas de leitura e produção textual, tendo como base livros
cedidos pela Escola Anamatã;
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•

Troca de cartas entre nossa turma e a diretora e alunos da
Escola Anamatã;

•

Criação de uma caixa (enfeitada com grafismo indígena
pelos alunos), onde foram colocados objetos indígenas para
serem explorados individualmente e gradativamente em sala
com os alunos;

•

Confecção de instrumento musical (um maracá) com
material reciclado;

•

Exploração do grafismo indígena, em cartazes e com pintura
corpórea;

•

Produção de cartazes com a temática;

•

Exibição de fotos e vídeos sobre os Potiguara e os jogos
indígenas da Paraíba;

•

Modelagem e produção com materiais existentes na escola
de objetos indígenas usados no ritual de dança do Toré: saia,
cocar masculino e feminino.

A cada atividade realizada, ficava visível a importância de trabalhar
a temática indígena em sala, já desde a Educação Infantil. Era evidente o
quanto todo conhecimento vivido tinha causado impacto positivo em cada
um de nós. Quando exibimos um vídeo feito na Escola Anamatã, que
retratava o cotidiano da escola, suas dependências, professores, alguns
alunos falando sobre o que gostavam de fazer e suas brincadeiras
preferidas, foi instigante.
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Em um dos vídeos, os alunos reafirmaram sua identidade indígena
e como eram realizados seus rituais e alguns costumes. As crianças de
nossa escola mostraram interesse pelo que viram, ficando atentas às
semelhanças existentes entre elas. Foi curioso quando constataram que
também havia semelhanças que os uniam: as preferências pelas mesmas
brincadeiras, a escola e a sala de aula que eram parecidas e, principalmente,
o fato deles não parecerem com os índios que eram ilustrados nos livros de
história. Durante o trabalho com os vídeos, surgiram falas espontâneas dos
alunos, que merecem destaque: “Não parecem índios, têm cabelo cacheado
e usam roupa!”, “As roupas deles parece com a da gente!”, “Eles têm
boneca e brinquedo como a gente”, entre outras frases que confirmavam o
confronto de suas ideias.
Após a conclusão das atividades, foi enviada, para Escola Indígena
Anamatã, uma caixa contendo fotos das atividades realizadas por nossa
turma durante o projeto, e uma carta contando as experiências ocorridas no
seu desenvolvimento.

Para nossa surpresa, dias depois da entrega da caixa, recebemos um
e-mail da diretora da escola indígena, com fotos do momento em que os
alunos estavam abrindo a caixa, e uma carta relatando a experiência.
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A

turma

do

campo

aprendeu,

de

maneira

prazerosa

e

enriquecedora, quem são e como vivem os índios Potiguara da Baía da
Traição. Através da troca de experiência, conseguimos mediar o processo
de aquisição de conhecimentos. Procuramos valorizar todas as experiências
vivenciadas, bem como as descobertas e conquistas que obtivemos ao longo
do projeto. A observação foi o nosso principal instrumento de avaliação,
com o objetivo de revelar o que a criança conseguiria absorver, mas
utilizamos como forma de registro desenhos livres, construção de cartazes e
recontos.
Conhecíamos um pouco da história dos povos indígenas da Paraíba,
mas, através do projeto “Potiguaras pertinho de nós”, a busca pelas
informações se tornou mais ávida e constante. Como a literatura específica
sobre essa etnia é de difícil acesso, foi necessário viajar mais de 150 km para
ter contato com o material impresso sobre os potiguaras (que faz parte do
acervo da escola) e entrevistar descendentes indígenas. Tínhamos como um
dos objetivos levar a nossa turma para visitar a Escola Anamatã, porém não
conseguimos o transporte escolar. Mesmo assim, tentamos repassar para os
alunos, o mais fielmente possível, tudo que vivenciamos enquanto
estivemos em terras indígenas.
A proposta pedagógica envolveu todas as turmas da escola. Mesmo
que o estudo da etnia tenha sido explorado apenas pela turma do Pré I,
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realizamos atividades em conjunto com a turma do 5º ano. O envolvimento
com essa turma se mostrou bastante produtivo. Em dias previamente
marcados, as duas turmas (Pré I e 5º ano) se reuniam no pátio da escola
para a confecção de cartazes, dos maracás e da pintura corporal (grafismo
indígena). O convívio com os alunos “maiores” e o cuidado que esses
demonstravam com os “menores” foi fundamental para o bom andamento
das atividades propostas, visto que foram trocados saberes e, mesmo com
alunos de idades desiguais, o interesse pela temática e atividades se
mostrou produtivo.
Percebemos que expor os alunos a diferentes experiências favorece
o desenvolvimento de suas aprendizagens. É fundamental estimular, no
espaço escolar, atividades que ofereçam desafios e possibilidades, para que
os alunos interajam e aprendam com seus pares.
Em alguns momentos, a turma apresentou as atividades realizadas
nas demais salas e, em outras etapas, necessitaram do auxílio dos alunos
“maiores” para desenvolver algumas propostas. Assim, o professor deve
promover situações que motivem no aluno sua aprendizagem, seu
conhecimento, pois o desenvolvimento infantil precisa ser estimulado,
como sugere Fonseca (2012):
A criança é um ser em desenvolvimento, que já possui muitos
saberes, muito ativa e cheia de curiosidade sobre o mundo que
a cerca. Não podemos deixar que ela perca tudo isso, pedindo
que passe boa parte do seu tempo sentada, fazendo exercícios
repetitivos, monótonos e sem sentido. Temos de promover
situações para que ela crie, interaja, escolha, mostre-se, perceba
o outro, descubra, conheça e continue ativa, curiosa e disposta a
saber cada vez mais. (FONSECA, 2012, p. 41)

Realmente, a criança aprende com seus pares, um aprendizado
repleto de significados que contribui para construção de sua identidade.
Ter como proposta essa troca de experiências foi, no mínimo, animador,
haja vista que a perspectiva de interação permeou o projeto, acreditando
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que a criança aprende na troca e na vivência de diferentes costumes,
crenças e espaços.
Como última etapa, foi feita uma exposição, de todos os trabalhos
realizados sobre os Potiguara, no pátio da Escola Municipal Cícero Correia
de Meneses. Realizamos uma apresentação coletiva para os funcionários,
pais e toda a comunidade escolar, com material o que foi confeccionado
pelos alunos e explorado durante as etapas do projeto pedagógico. Apesar
de alguns atropelos, como o fornecimento do material para realização das
atividades ter sido negado, o pedido da aula de campo na escola indígena e
da ausência de apoio de alguns pais, tudo ocorreu de maneira satisfatória.
Aos visitantes, foi possibilitado um contato com a cultura indígena, de
maneira simples, apresentando alguns aspectos de seu modo de vida,
valorizando sua história e seus costumes.
Esse projeto foi aplicado no ano de 2015 e notamos que, desde
então, vem crescendo o número de propostas didático-pedagógicas
atreladas aos povos indígenas nas escolas municipais de Campina Grande.
Com os novos estímulos à temática, através das formações continuadas e,
principalmente, no que se refere à aplicabilidade da Lei 11.645/08, nas salas
de aula, houve, mesmo que de maneira discreta, um aumento nas
atividades, leituras e literaturas, ligado ao tema indígena no espaço escolar.
Após um levantamento das literaturas existentes na escola do
campo, comprovamos que existe uma representatividade indígena, nas
produções literárias destinadas às crianças, chegando às unidades de
ensino, através dos programas federais. Contudo, mesmo com alguns
incentivos, essa literatura é pouco divulgada, lida e estudada nas escolas.
Foi assim, diante de tudo que vivenciamos durante a execução das
etapas desse projeto, que surgiu o desejo de elaborar uma proposta para
submissão à seleção de Mestrado em Formação de Professores/UEPB, com
o intuito de dar visibilidade a essa cultura tão marginalizada no nosso país.
Em outubro de 2017, fui aprovada no seu processo, e, atualmente, estou
cursando as disciplinas do curso e me aprofundando na temática indígena.
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Palavras finais
Acreditamos que o trabalho com esses povos é um movimento
dinâmico e, acima de tudo, desafiador, e cabe ao professor estreitar e
alimentar essa relação. As histórias indígenas são pouco ou quase nunca
vivenciadas em salas de aulas, principalmente na Educação Infantil e séries
iniciais. Apesar de existirem poucos livros nos acervos das unidades
escolares, eles sequer são utilizados. Nesse sentido, acreditamos na
importância de compartilhar as vivências desse projeto, no intuito de
estimular outros professores e profissionais da área a trabalhar com essa
temática.
Com base neste relato, podemos concluir que ficou perceptível,
durante o transcorrer do trabalho, a necessidade de conhecer para
respeitar. Ao visibilizar a cultura indígena e, consequentemente, o seu
trabalho efetivo na Educação Básica, estaremos incluindo, nesse cenário, os
indígenas, figuras historicamente silenciadas: sempre enunciados, mas
quase nunca enunciadores. Alguns espaços estão se abrindo, cabe a nós,
portanto, na condição de educadores, ocupá-los dando vez e voz,
estabelecendo novos diálogos e outros caminhos.
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A NATUREZA NA ESCOLA: PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EM TURMAS MULTISSERIADA
Francisco Alves Cordeiro Neto
A escola será cada vez melhor, na medida em que cada
ser se comportar como colega, como amigo, como irmão.
(Paulo Freire)

Para início de conversa...
Com a globalização e a urbanização desenfreada que atravessa a
sociedade contemporânea, os problemas ambientais não são mais
considerados dilemas das grandes cidades, alcançando, hoje, os espaços
rurais, chamando a atenção das relações do homem com o seu habitat
natural para além dos limites de suas regiões. As mudanças climáticas, a
problemática do lixo, a destruição de grande parcela das florestas, a
utilização ilegal do solo, da água, do ar e de tantos outros recursos vêm
causando catástrofes no planeta terra ameaçando a vida humana e o seu
equilíbrio. Nessa perspectiva, tanto as populações urbanas quanto as rurais
precisam ser informadas dessa realidade e convocadas a intervir para que
os recursos de sobrevivência não se esgotem devido à extinção de muitas
espécies animais e vegetais.
Esse horizonte sinaliza a necessidade de um trabalho de
conscientização para a preservação do planeta que deve começar pelas
novas gerações, a quem pertence o futuro, configurando, na verdade, uma
tarefa de todos, sociedades e famílias, a ser assumida, consequentemente,
pela escola e pelos atores que a integram.
Os primeiros anos da Educação Infantil são propícios para o
desenvolvimento da Educação Ambiental para que as crianças cresçam
sabendo da sua responsabilidade para a preservação do espaço natural em
que estão inseridas. Pequenas atitudes que favoreçam a conservação da
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fauna e da flora, por exemplo, carecem de estímulo, assim como os bons
hábitos de descartar o lixo no lugar correto, não realizar queimadas, não
cortar as árvores, não utilizar agrotóxicos nas plantações, atitudes
desejáveis e que podem ser ensinadas para que as crianças e adolescentes
em trajetória escolar, para que cuidem do seu ambiente natural e possam
intervir sempre que o bem-estar dos seres vivos seja ameaçado ou
prejudicado.
Com

o

acesso

a

essas

informações

na

educação

básica,

possivelmente teremos cidadãos mais conscientes de seus atos e
comprometidos com o planeta em todas as fases da vida. Assim, é
importante que as propostas educativas possibilitem uma visão crítica de
modo a tornar essas atitudes não apenas estratégias escolares, mas novas
posturas que pautem suas vidas cotidianas contribuindo para um ambiente
mais limpo e saudável, com menos poluição e toxicidade.
Diante desse contexto, o Projeto Meio Ambiente começou a ser
desenvolvido em 2018, com todas as turmas da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I e II das escolas municipais da cidade de Mulungu-PB. Seu
principal objetivo é informar a comunidade escolar sobre hábitos de vida
saudável para a preservação da natureza.
É uma proposta interdisciplinar, lançada pela Secretaria Municipal
de Educação, que concede ao professor autonomia para executar
metodologias de acordo com a sua realidade, através da seleção de
conteúdos e planejamento de aulas. Entre as escolas rurais, as atividades
devem ser voltadas para as turmas multisseriadas e, no meu caso, para as
turmas do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental I.
Em cada bimestre, são lançados os temas geradores, que foram
classificados da seguinte forma: No 1°bimestre: O solo; 2° bimestre: A água;
3° bimestre: O ar; 4° bimestre: O fogo. Nesse sentido, os conhecimentos
prévios dos alunos sobre essas temáticas são analisados através de rodas de
diálogos, para ser possível identificar os níveis que as turmas possuem
sobre essas abordagens. A partir da coleta desses dados, passamos a
executar atividades partindo da realidade desses alunos, incluindo as
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práticas campesinas adotadas por suas famílias. É fundamental que essas
atividades incluam a sugestão de posturas que ultrapassem os muros das
escolas, para que não se tornem apenas uma obrigação extracurricular,
transformando-se numa prática ativa na escola e na comunidade em que
vivem.
Cotidianamente, percebemos que o lixo é jogado na sala de aula
como também no ambiente interno e externo da escola. Por essa razão,
devemos fazer uma comparação entre o ambiente escolar e a nossa casa,
perguntando se essas atitudes acontecem em ambos os lugares e se os
alunos gostariam de morar em ambientes sujos. A partir desses
questionamentos, vamos trabalhando a conscientização, instigando as
turmas sobre o tema, mediando a reflexão para a (re)descoberta e as
mudanças necessárias quanto à preservação do meio ambiente como: não
desperdiçar água em nossa casa, principalmente durante o banho e,
quando necessário, reutilizá-la para lavar as calçadas e para dar descarga
nos banheiros. Quando for lavar o(s) carro(s) e/ou a(s) moto(s) utilizar
baldes e não a mangueira, ao lavar os pratos, só ligar a torneira quando for
retirar o sabão. Depositar o lixo nos lixeiros e, quando necessário,
selecionando-o de acordo com as respectivas cores e caso não encontrem
lixeiras no local onde estão, devem guardá-lo nos bolsos ou na mochila até
encontrar o lugar adequado para depositá-lo. Com essas atitudes, evitamos
que o ambiente fique sujo, proporcionando uma paisagem favorável ao
nosso convívio.
O olhar para a coletividade torna-se, assim, o ponto de partida para
observações próximas dos contextos em que vivem, para que as crianças
percebam que os problemas ambientais não pertencem apenas a uma escala
global, mas que estão presentes no espaço que ocupam, sendo essencial que
cada pessoa contribua para o usufruto consciente dos recursos naturais.
Essas atitudes devem partir de cada indivíduo para, aos poucos, alcançar as
pessoas que fazem parte do nosso convívio. Desse modo, uma pequena
mudança no ambiente escolar inspira resultados visíveis na comunidade.
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Assim, de acordo com o projeto, sugerimos apresentações em sala
de aula sobre os problemas locais, com mudanças de atitude até reflexões
sobre sérios problemas das grandes cidades, observados pela turma nos
telejornais de algumas emissoras de televisão, inclusive com indicação do
programa “Globo Ecologia” aos sábados pela manhã. Também fizemos
algumas saídas a campo, no lado externo da escola e na comunidade, com a
família, para analisar alguns problemas que até o momento não tinham
sido percebidos e que estavam presentes nestes ambientes, como a queima
do lixo escolar que fica atrás da escola, as queimadas feitas pelos
agricultores quando estão preparando a terra para o plantio, o depósito do
lixo ao redor das casas, pois nesta comunidade não há coleta seletiva do
lixo e o desperdício de água por alguns moradores.
Durante a execução das aulas, foi aplicado um questionário com os
alunos desta turma para saber os principais motivos das pessoas terem
aquelas atitudes e em seguida houve a troca de experiências com alunos de
outras escolas, que estão trabalhando o mesmo tema naquele bimestre,
sendo as turmas selecionadas pela Secretaria Municipal de Educação do
município de Mulungú, e tendo como critério as séries/anos letivos de cada
escola para que as apresentações sejam significativas aos envolvidos no
circuito interescolar.
Compartilhando experiências...
O projeto Meio Ambiente foi dividido em quatro temas geradores,
trabalhados nos bimestres do ano letivo de 2018.
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Dias (2004), afirma que:
Educação Ambiental é um processo permanente no qual os
indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio
ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades,
experiências e determinação que os tornem aptos a agir e
resolver problemas ambientais, presentes e futuros. (DIAS,
2004, p. 523)

Com estas atitudes, o professor tem a liberdade de executar
metodologias interdisciplinares planejadas para turmas multisseriadas. É
preciso que essas atividades contemplem o desenvolvimento dos alunos e
que não seja apenas mais um conteúdo trabalhado na escola. A principal
função deste projeto é a mudança de comportamento no cotidiano de cada
envolvido para o auxílio e recuperação do meio natural, iniciando
juntamente com as famílias dos discentes.
A terra
Antes de iniciar o 1° bimestre com esse tema, foi discutido, durante
uma aula, o projeto que seria desenvolvido ao longo do ano letivo.
Apresentei algumas questões que seriam discutidas em cada bimestre,
inclusive fazendo uma sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos
como forma de entender a percepção da turma sobre as questões
ambientais.
Durante o bimestre, selecionei alguns momentos propícios que
seriam fundamentais para propor debates e questionamentos sobre o tema
gerador. Partia sempre de questões locais, principalmente, por se tratar de
uma comunidade campesina localizada na divisa com outro município. O
que há na terra? Por que a terra é importante a todos os seres vivos?
Poderíamos viver sem a terra? O que de bom você faria para preservar o
solo? São alguns questionamentos importantes, como mediadores do
conhecimento. Segura (2001) comenta:
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Quando a gente fala em educação ambiental pode viajar em
muitas coisas, mais a primeira coisa que se passa na cabeça do
ser humano é o meio ambiente. Ele não é só o meio ambiente
físico, quer dizer, o ar, a terra, a água, o solo. É também o
ambiente em que a gente vive – a escola, a casa, o bairro, a
cidade. É o planeta de modo geral, (...) não adianta nada a gente
explicar o que é efeito estufa, problemas no buraco da camada
de ozônio sem antes os alunos, as pessoas perceberem a
importância e a ligação que se tem com o meio ambiente, no
geral, no todo e que faz parte deles. A conscientização é muito
importante e isso tem a ver com a educação no sentido mais
amplo da palavra (...) conhecimento em termos de consciência
(...) A gente só pode primeiro conhecer para depois aprender
amar, principalmente, de respeitar o ambiente (SEGURA, 2001,
p. 165).

Considerando a sugestão do autor, realizamos rodas de diálogos
para que cada aluno de forma natural expusesse seu conhecimento sobre a
temática. Em seguida, propusemos uma pesquisa sobre essas questões para
que eles entendessem a importância da preservação do solo para o
desenvolvimento da natureza e das plantações, realizada pelo homem para
através de uma atividade sobre a produção de alimentos das famílias do
campo e da cidade.

Arquivo do pesquisador (2018).
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Em seguida, houve uma elaboração em grupo de um questionário
para ser aplicado na comunidade em que eles residem com questões
alternativas de múltipla escolha referentes às atitudes locais de utilização
indevida do solo para realizar o cultivo, plantio e produção de alimentos na
comunidade, que se utiliza da agricultura familiar, muitas vezes,
realizando algumas atividades prejudiciais ao solo.
Com esses dados em mãos, apresentamos a pesquisa em grupo,
propondo atitudes favoráveis ao desenvolvimento local. Uma das
atividades propostas foi justamente o tempo de decomposição de alguns
materiais no meio ambiente, tais como: o papel (3 a 6 meses), tecido (6
meses a 11 ano), chiclete (5 anos), metal (mais de 100 anos), plástico (mais
de 100 anos), borracha (tempo indeterminado), madeira pintada (mais de
100 anos), vidro (1 milhão de anos), filtro de cigarro (5 anos) etc. Com o
acesso a esses dados, as crianças e adolescentes puderam refletir sobre essa
problemática e mudar suas atitudes, quanto ao depósito indevido desses
materiais no meio ambiente.
A água
Como a turma já conhecia o projeto, apresentei, para este bimestre,
o tema gerador água. Quais os benefícios da água para os seres vivos? Ela é
importante para a sociedade? Conseguiríamos viver sem esse bem tão
precioso? Onde encontramos água no nosso planeta? Após cada aluno
expor o que entendia sobre o tema, sua importância e sobre algumas
atitudes relacionadas a ele, mostrei algumas ilustrações para que eles
pudessem refletir sobre certas atitudes que o ser humano vem realizando
na natureza.

204

Arquivo do pesquisador (2018).

Depois desses questionamentos, trabalhei a música “Terra, planeta
água” de composição de Guilherme Arantes para uma leitura coletiva e, em
seguida, cantamos. Então, pedi que formassem duplas para construir um
texto dissertativo sobre a música resultante da interação realizada. Esta
atividade iniciou na escola e só foi concluída em casa, passando por um
processo de correção minucioso durante as demais aulas. Silva (2003)
recomenda que os professores devem:
Auxiliar/criar condições para que os alunos mergulhem em
suas histórias, pois isso faz parte de um processo pedagógico
que visa legitimar suas vozes. Para tanto, não basta apenas
falar. Faz-se necessário recordar em uma perspectiva dialética,
ou seja, perceber quais os motivos que produziram esta história,
bem como a reflexão sobre estes e as suas possibilidades de
mudança (SILVA, 2003, p. 84).

A produção do aluno é essencial no processo de aprendizagem e
execução do projeto, pois é através da escrita que o educador identifica a
criticidade do aluno e observa o que foi assimilado durante as aulas. Além
dessa produção, foram realizadas algumas atividades escritas (objetivas e
subjetivas) sobre o tema, tanto individual como em grupo, além de
pesquisas em livros, revistas, jornais e na própria comunidade, para avaliar
o tratamento da água em nossa sociedade.
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Esse trabalho de observação iria inspirar a confecção de cartazes
para serem apresentados à turma multisseriada do 4° e 5° ano da Escola
Máximo de Souza Malheiros, Mulungu-PB, que veio conhecer o trabalho
desenvolvido por minha turma neste bimestre.
O ar
Para apresentar este tema gerador, discutimos algumas questões da
biosfera, parte habitada por todos nós seres vivos e explicamos os gases
que compõem a atmosfera. Ressaltamos que, de um modo geral, o ser
humano visa apenas o lucro e, com isso, a natureza vem sendo
gradativamente destruída.
Diariamente, parte considerável das florestas vem sendo arruinada
de forma ilegal para o comércio madeireiro, no qual grandes empresas
estão envolvidas nesse meio clandestino. Sem contar com as queimadas
criminosas que acontecem anualmente, principalmente no período do
verão que exterminam muitas plantas e animais que estão no seu habitat
natural.

Arquivo do pesquisador (2018)

A poluição atmosférica causada pelas chaminés das fábricas, pelos
automóveis, lixões e outros fatores causam impactos ambientais,
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promovendo uma série de doenças respiratórias ao ser humano. Mesmo
assim, presenciamos diariamente uma série de desrespeito ao meio
ambiente que coloca em risco as futuras gerações. Segundo o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil:
(...) as crianças tenham contato com diferentes elementos,
fenômenos e acontecimentos do mundo, sejam instigadas por
questões significativas para observá-los e explicá-los e tenham
acesso a modos variados de compreendê-los e representá-los
(BRASIL, 1998, p. 16).

Desde cedo, as crianças precisam ter contato com algumas situações
que são prejudiciais ao meio ambiente para poder perceber suas
consequências e intervir quando necessário. Por isso, julguei adequado
questionar os alunos se havia poluição do ar em nossa comunidade. Eles já
haviam presenciado alguma atitude da população que poluía o ar? Em
seguida, apresentei exemplos mostrando situações prejudiciais à nossa
saúde. Dividi a turma em dois grupos: um que reunia atitudes benéficas ao
ambiente e outro com atitudes corriqueiras que prejudicam o ambiente e os
seres que nele habitam.
Após as reflexões, as duas equipes apresentaram o tema retratado,
contribuindo com o seu conhecimento sobre a temática.

Arquivo do pesquisador (2018).
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Neste bimestre, a culminância foi antecipada, devido à nossa
participação nas apresentações da turma multisseriada do 4° e 5° ano da
Escola Máximo de Souza Malheiros, em Mulungu-PB. Fomos prestigiar o
desenvolvimento das atividades executadas pelos alunos, além de discutir
sobre o conhecimento adquirido naquele período letivo. Esse processo de
visitar as turmas e observar a culminância das atividades é de grande
importância para os alunos e também para os educadores que podem
trocar práticas exitosas em sala de aula no sentido de contribuir com a
aprendizagem das turmas.
O fogo
O fogo se constitui o nosso último tema. Os alunos desta turma são
filhos

de

agricultores

familiares

que

não

possuem

técnicas

preservacionistas. Conhecem e executam o plantio, mas ainda utilizam a
prática das queimadas, muito comum durante o verão no espaço rural.

Arquivo do pesquisador (2018).

Eles afirmam que quando queimam o terreno, para a plantação dos
grãos, a vegetação torna-se mais produtiva, configurando uma técnica
ensinada pelos antepassados. Porém, sabemos que essas atitudes são
prejudiciais ao meio ambiente e que esses agricultores estão totalmente
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equivocados nesse procedimento. A educação ambiental, conforme indica
Reigota (2002), deve integrar o fazer pedagógico, pois:
a escola, os conteúdos, e o papel do professor e dos alunos são
colocados em uma nova situação, não apenas relacionada com o
conhecimento, mas sim com o uso que fazemos dele e a sua
importância para a nossa participação política cotidiana. O
espaço escolar pode oferecer, aos sujeitos envolvidos no fazer
pedagógico diário, a interlocução com os pressupostos da
educação ambiental, como forma de contribuir para a reflexão
do modo de vida na sociedade contemporânea (REIGOTA 2002,
p. 82).

Nessa perspectiva, urge desenvolver uma proposta entre os alunos
que comprove a ineficácia dessas práticas que seus pais executam,
comprovando que essas atitudes são prejudiciais aos seres microscópicos
do solo. Observa-se que esses temas geradores se complementam e que não
podemos discutir um sem relacionar ao outro. Isso torna nossa aula mais
participativa, porque o projeto contribui para o desenvolvimento de
práticas saudáveis que possibilita o bem-estar social.
Para isso, foi proposta aos grupos a elaboração de uma lista de
situações em que as pessoas utilizam o fogo no nosso cotidiano. Depois da
realização desta atividade, houve a discussão de quais atitudes são
positivas ou negativas para o meio ambiente. Em outro momento, a
apresentação dessa produção para a turma com algumas ilustrações foi
essencial para a interação entre os envolvidos.
Algumas considerações...
Diante das atividades executadas, percebemos o desenvolvimento
crítico dos alunos desta turma multisseriada do 4° e 5° anos, durante as
práticas propostas em sala de aula. Com isso, houve não só a mudança de
atitudes, mas o processo de leitura e escrita durante as aulas, pois as
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atividades eram realizadas de forma interdisciplinar e contemplava todas
as disciplinas, com textos sobre o meio ambiente.
Esse processo ocorreu de forma compartilhada entre todos os
alunos da turma, um ajudava o outro quando necessário. Por ser um
projeto que contempla a questão ambiental, não limitei apenas a esta
disciplina, propus outras habilidades que achava necessárias no contexto
da minha turma, com caça-palavras, elaboração de frases, pequenos textos,
seminários e realização de entrevistas com a família. As dificuldades no
aprendizado de alguns alunos nesta turma eram perceptíveis, então,
planejei atividades que fossem além da conscientização ambiental, que não
se limitassem apenas a isso, que o aluno percebesse a importância da
leitura e da escrita durante, através de pesquisa e confecção de cartazes e
elaboração em grupo uma pequena história em quadrinho que privilegiasse
um dos problemas enfrentados pela escola relacionando a esta temática.
O interessante é que eles perceberam a necessidade dessas
habilidades durante as aulas e começaram a interagir com o grupo. Eles
sabiam que as produções não seriam apenas deles, e sim, do grupo, mas
que precisariam contribuir em vários momentos em classe e extraclasse, até
mesmo nas apresentações realizadas para a turma visitante da outra
instituição escolar.
Em equipe e com a mediação do professor, eles conseguiram
elaborar as perguntas e realizar as entrevistas, confeccionar os cartazes e
elaborar pequenos textos sobre o tema gerador proposto. Essas produções
eram diversificadas, com poemas, texto argumentativo, texto crítico, além
de pesquisa na internet com músicas que falassem sobre o tema.
Com a execução e desenvolvimento dessas práticas de ensino, os
alunos com dificuldades de leitura sentiram a necessidade de aprender a
ler, desde palavras, frases a pequenos textos. Isso ocorreu durante todo o
ano letivo, não foi um processo rápido, mas contínuo, a cada bimestre, com
metodologias diferenciadas de acordo com as reais necessidades
apresentadas pela turma.
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Os alunos perceberam a necessidade de mudanças de atitudes não
só no ambiente escolar, mas fora dele, com a família e na comunidade. A
partir dessas atitudes, eles passaram a agir como sujeitos integrantes no
processo de preservação ambiental, principalmente junto à família, pois, o
que se percebe, é que as pessoas não se preocupam sobre essa temática.
Diante do exposto, foi relevante promover a conscientização das crianças e
jovens para a melhoria da relação entre o homem e a natureza.
Como resultado, o desenvolvimento crítico dos alunos em sala
avançou, ampliando a participação e os momentos de discussão/interação
em sala de aula. As avaliações realizadas durante este ano letivo foram
bastante satisfatórias, pois os alunos cooperaram para o processo de
aprendizagem, inclusive quando algum aluno tinha dúvidas, os colegas
sempre tentavam ajudar da melhor forma. Assim, destaco, principalmente,
as apresentações durante o término de cada bimestre, cada um
compartilhava com os demais os conhecimentos adquiridos naquele
período. Eles apresentavam para a turma visitante sem nenhuma inibição,
inclusive questionando-os em alguns momentos. Pelo exposto, observamos
que a execução do projeto interdisciplinar sobre meio ambiente foi uma
experiência educativa bem-sucedida.
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UMA “MALETA VIAJANTE” E A PRÁTICA DE LEITURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Érica Cibelle de Sousa Araújo52
Ouvir histórias é um acontecimento tão prazeroso que
desperta o interesse das pessoas em todas as idades. Se
os adultos adoram ouvir uma boa história, um “bom
causo”, a criança é capaz de se interessar e gostar ainda
mais por elas, já que sua capacidade de imaginar é mais
intensa.
(Simone Helen Drumond Ischkanian)

Arrumando a bagagem...
Desde a infância, a leitura sempre esteve presente como fator
primordial para a representação do meu mundo do faz de conta. Iniciei
meus estudos numa escolinha (privada) multisseriada e, assim, quando fui
começando a conhecer as primeiras letras, para delas formar palavras,
frases, pequenos textos, passei a me interessar cada vez mais pela leitura,
principalmente, quando manuseava os gibis de uma sala, onde só havia
livros velhos e empoeirados. Mas, aquele espaço, para mim, era o lugar que
me realizava. Muitas vezes, quando a professora me pedia algum favor, eu
demorava e não me dava conta do tempo, pois estava eu ali, viajando por
aqueles livros, em especial, pelas imagens dos gibis, tentando entender
cada cena e criando na minha imaginação várias situações que poderiam
ser vivenciadas no meu mundo de criança.
O tempo foi passando, fui estudar numa outra escola (pública), que
era bem diferente da anterior, maior, espaçosa, com várias repartições, mas
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores, da Universidade
Estadual da Paraíba, campus I. Especialista em Gênero e Diversidade na Escola, pela
Universidade Federal da Paraíba. Graduada em Pedagogia, pela Universidade Federal de
Campina Grande.
52

213

isso não queria dizer nada para mim, pois o que me bastava era ter uma
sala de leitura, uma biblioteca ou algo do tipo. Até existia esse espaço, mas
as professoras não nos levavam lá, e eu que já não mais “fazia favor” à
professora como antes, não dei sequer uma passadinha por essa sala. A
partir de então, eu não mais lia por prazer, pois a leitura passou a ser algo
que nos era cobrado para uma atividade posterior!
No Ensino Médio, em outra escola (também pública), tive a
oportunidade de conhecer algumas obras literárias sugeridas pelo
professor da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Tais obras foram
propostas como leitura e apresentação ao final de cada bimestre. Assim,
tive a oportunidade de conhecer algumas como: Iracema, de José de
Alencar, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo e, a minha obra
preferida, Encarnação, de José de Alencar. De início, confesso que mergulhei
sem muito prazer, mas depois que “tomei gosto” por essas obras, fui além
do que imaginava.
Prossegui minha vida estudantil descobrindo mais afinidades no
curso do Magistério, através de pessoas que me despertaram ainda mais
não só o gosto pela leitura, mas como despertar esse desejo nos outros,
nesse caso, nas crianças. Logo após ter ingressado no curso de graduação
em Pedagogia, fui descobrindo as contribuições que a leitura pode
proporcionar tanto às crianças, quanto aos adultos, no sentido de acionar o
mundo da imaginação.
Ao tratar da leitura literária como meio indispensável na formação
de crianças leitoras, Aguiar explana: "Em virtude da autonomia própria as
obras literárias, mesmo que se reconheça sua gênese na vida social, a
formação do leitor de literatura não pode ser idêntica à do leitor genérico
ou pragmático" (AGUIAR, 1993, p.16). Entende-se, por conseguinte, que a
leitura sugere a participação ativa do leitor na constituição dos sentidos
linguísticos, não pela simples decodificação dos signos, mas sim, pela
seleção de significados que, associados ao conhecimento de mundo do
leitor, possibilita diferentes leituras para diferentes leitores. Desse modo, “a
fruição plena do texto literário se dá na concretização estética das
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significações [...] à medida que o sujeito lê, vai construindo imagens que se
interligam e se completam, e também se modificam” (AGUIAR, 1993, p.
17).
Por essa perspectiva, é possível perceber que o desenvolvimento da
leitura literária em sala de aula passa a ter um resultado positivo quando se
exige um professor leitor proficiente em seu campo de saber, que busque a
diversidade de modo interdisciplinar, buscando agregar em suas
metodologias conhecimentos pertinentes de áreas como a História, da
Sociologia, da Antropologia e dos Estudos Culturais, já que “a
interdisciplinaridade na formação profissional requer competências
relativas às formas de intervenção solicitadas e às condições que
concorrerem para o seu melhor exercício”. (FAZENDA, 2008, p. 23)
Para um melhor entendimento deste relato que versa sobre a
"Maleta Viajante" e a prática da leitura na educação infantil, subdividi em
tópicos as informações que contribuirão nesse sentido. Inicialmente,
apresento uma justificativa da minha trajetória estudantil e formação
inicial, no intuito de esclarecer aos leitores o sentido que atribuo à leitura
para respaldar a concepção que pauta a minha ação pedagógica com meus
alunos e minhas alunas em sala de aula. Em seguida, apresento o locus de
desenvolvimento do projeto, a turma selecionada, bem como o gênero
textual escolhido, além de uma breve apresentação de suas características.
Mais adiante, mostro como surgiu a proposta da “Maleta Viajante” na
turma, descrevendo os passos e a metodologia adotada. Ao final, teço
considerações sobre o projeto numa turma de Educação Infantil, a fim de
sugerir as contribuições significativas dessa ideia para a oralidade e a
leitura.
O que uma mala pode levar e trazer?
Em nossa bagagem, podemos organizar: conhecimentos, sabedoria,
fantasia... e levá-los conosco independentemente do lugar de destino. Essa
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viagem nos proporciona sentimentos bons, ruins, que nos fazem enxergar a
vida de outra forma, de modo mais significativo.
A nossa viagem teve início a partir de um Projeto de Leitura: “Ler
em Família”, sugerido pela pedagoga da Escola Municipal de Ensino
Infantil e Fundamental José Ferreira de Paiva, instituição localizada no
Distrito de Canafístula, em Alagoa Grande-PB. A proposta seria trabalhar a
interdisciplinaridade e a criatividade, bem como a leitura e a escrita na sala
de aula, despertando o mundo de sonhos que cada um tem dentro de si, a
partir dos gêneros textuais.
A minha turma de Educação Infantil era a Pré I, com um grupo de
25 alunos e alunas, na qual foram abordados os clássicos Contos Infantis
(Contos de Fadas), já que, nessa faixa etária, as crianças vivem a fase do
realismo imaginário, pensando que a imitação representa a realidade. Para
elas, as coisas são vivas e dotadas de intenções e sentimentos. Meu objetivo
primordial foi, então, instigar o interesse e o gosto pela leitura,
possibilitando, assim, o aprendizado da literatura visual por meio dos
Contos de Fadas, através das imagens, para um “saber ler sem saber ler”.
A história dos contos de fadas é uma admirável fonte de exploração,
quando utilizada de forma a sensibilizar a percepção e o senso crítico dos
pequenos leitores, ao observar seu trabalho e o trabalho dos outros colegas
em sala. É o meio pelo qual a criança faz uma viagem ao mundo dos
sonhos e do imaginário, onde pode obter a realização dos seus desejos.
Portanto, o projeto de leitura voltado à “Maleta Viajante” e a prática de
leitura na Educação Infantil foi pensado para permitir a oportunidade de
sonhar, viajar e se apaixonar pela arte de construir e ler, podendo formar,
assim, futuros leitores. Desse modo, “para que uma estória realmente
prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar sua curiosidade
[...], para enriquecer sua vida deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a
desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções” (BETTELHEIM,
2002, p. 5).
Na concepção de Bettelheim, “os contos de fada têm um valor
inigualável, conquanto oferecem novas dimensões à imaginação da criança
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que ela não poderia descobrir por si só” (BETELHEIM, 1985, p. 16). As
crianças da Educação Infantil não cansam de ouvir histórias sobre “Era
uma vez...” com o final “E viveram felizes para sempre!”. Isso sugere a
ideia de que tudo na vida pode dar certo e de que elas podem superar as
dificuldades do seu jeito, ajudando-as a lidar com as diversas situações do
dia a dia. Por isso, apreciam as repetições da história.
Por meio do sentido dos contos de fadas, a criança passa a entender
o porquê de viver sentimentos de raiva, por exemplo, como é o caso da
presença da bruxa má nas histórias, como também o valor da bondade, já
que a princesa sempre chega a um final feliz, propagando o pensamento de
que o bem sempre vence o mal. Assim, muitas vezes, passa a se identificar
com os personagens e suas características e/ou atitudes no mundo real.
Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação
Infantil, um dos objetivos da prática da leitura é justamente criar
possibilidades para que possam construir e valorizar a sua identidade, sua
autoestima, para que passem a respeitar o outro com suas características e
seu modo de ser e viver, pois “é importante criar situações educativas para
que, dentro dos limites impostos pela vivência em coletividade, cada
criança possa ter respeitados os seus hábitos, ritmos e preferências
individuais” (RCNEI 2, 1998, p. 31).
Nesse sentido, a contação de histórias propicia a atenção, desperta a
curiosidade,

a

imaginação,

a

criatividade,

o

pensamento

crítico,

promovendo ainda o auxílio ao entendimento de suas emoções,
representando seu mundo real por meio do imaginário. Dessa forma, a
criança pode atribuir sentido a tudo aquilo que vê, ouve, presencia e sente,
porque isso, segundo Guimarães (1995), citado por Santos e Souza (2004. p.
80), “implica um mergulho na própria existência”.
Mergulhando nos caminhos que levam ao mundo da imaginação
A proposta da “Maleta Viajante” teve duração de um mês e duas
semanas, e consistiu numa experiência de leitura de obras literárias infantis
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com as crianças, tanto na família quanto na escola, na alternância do sujeito
mediador da leitura, entre a instituição escolar e o contexto de seus
ambientes, grande ápice do projeto, propiciando a participação da família
no espaço escolar.
Tal proposta apresenta características semelhantes a projetos de
leitura já realizados em outras instituições escolares, sendo constituído por
uma mala plástica decorada, um livro de Contos de Fadas e um diário de
bordo. Sua característica especial diz respeito à interação família-escola no
desenvolvimento da leitura na Educação Infantil, fator determinante para a
sua execução.
Durante o desenvolvimento do projeto, e para cumprir o programa
didático, tentei ao máximo fazer a integração entre as disciplinas e
conteúdos a partir dos Clássicos Infantis (ou Contos de Fadas), não de
modo pedagogizante53, mas proporcionando o prazer de ler numa conversa
informal sobre as histórias que mais lhe chamam a atenção, que se
interessam, o cuidado com os livros, a apresentação da capa, material,
título, editora, ilustrações, exploração dos personagens e modelagem para o
perfil destes. Incluí a dramatização e o registro feito pelas crianças, através
de desenhos e oralmente, através de “rodinhas” para conversa informal,
troca de ideias e análise de conhecimentos prévios, além de pinturas,
colagens, recortes e painéis, atividades rítmicas, de reconto, produção de
textos coletivos, com mediação pedagógica, envolvendo valores éticos,
morais e culturais abordados nos Contos de Fadas, a partir do
entendimento das relações parentais das famílias das crianças.
A princípio, todas as turmas realizaram uma reunião com pais e
responsáveis. Nesta, foram apresentados os objetivos da proposta, como
seria transcorrido esse período. De acordo com o número de crianças da
Neste caso, utilizar as obras literárias apenas com o objetivo de ensinar um determinado
conteúdo, sem promover o prazer que o ato de ler propõe. Paulo Freire (2002) critica a educação
bancária, na qual ocorre apenas o depósito de conhecimentos no educando, ficando este à mercê
apenas da memorização dos conteúdos de forma mecânica. (FREIRE, 2002 apud FILIPAKI 2010,
p.11)
53
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turma, fiz uma coletânea de obras literárias voltadas aos clássicos do
gênero citado, dentre elas: Chapeuzinho Vermelho, Os três Porquinhos,
Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, A pequena Sereia, Rapunzel,
Pinóquio, Bambi, A Bela adormecida, entre outras. Logo, a cada um ou dois
dias, dependendo da quantidade de crianças que queriam apresentar a
leitura, sorteávamos a do dia seguinte, e essa criança escolhia o conto com
auxílio da mãe/pai e/ou responsável.
Quanto à elaboração dos materiais, tentei de forma mais
diversificada possível confeccionar recursos para facilitar a contação das
histórias, dentre alguns, posso destacar livros gigantes, fantoches de caixa
de leite, feitos com palitos de churrasco, feltro e colher de pau, tapete
viajante, teatrinho, luvas, dedoches, avental, entre outros. Ao final do
projeto, fizemos uma culminância convidando outras escolas e a
comunidade para prestigiarem os trabalhos desenvolvidos e expostos.
A Maleta Viajante seguia para a casa das crianças, da forma citada,
com materiais escolares como grafite, borracha, lápis de pintar, cola etc.,
para que a criança pudesse representar/ilustrar, através do desenho, junto
ao adulto que lhe auxiliou na leitura, um “mimo” referente ao conto: balas,
chaveiros, marcadores de texto, tudo para incentivar a leitura e um recurso
a mais para auxiliá-los na hora da apresentação.
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Dentro da Maleta Viajante havia um termo de responsabilidade, no “diário
de bordo”, que dizia:
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“Sr.(a) Responsável, nosso projeto visa desenvolver em nosso alunado o
gosto pela leitura (mesmo que não esteja alfabetizado). Pedimos a sua
participação interagindo junto ao(a) seu(a) filho(a). Dessa forma, você
deverá contar a historinha para e junto com ele(a). Após a leitura, ele(a)
deverá desenhar (sozinho), da forma que entendeu e ouviu. E, depois
de pintar seu desenho, pintar também a carinha de acordo com o que
achou da historinha. Após passado um dia, o(a) aluno(a), junto ao
familiar que ajudou na leitura, deverá contar para os(as) coleguinhas o
que aconteceu na historinha de modo criativo, utilizando de recursos
que os(as) ajudem na contação. Ao ter o cuidado e a responsabilidade
com os materiais, o(a) aluno(a) estará levando uma pasta com: um livro
de história, uma caixa de lápis de pintar, um lápis grafite, uma
borracha, um apontador, uma cola e um caderno contendo a folha de
registro para com a leitura. Agradeço a sua participação e colaboração e
lembre-se que ao ler para sua criança ela estará despertando diversas
competências, entre elas, o prazer e o gosto pela leitura!”

Esse termo permitia a participação da família na atividade e cobrava
o comprometimento da vinda até a escola para, junto com seu(a) filho(a),
apresentar para toda a turma o que foi trabalhado em casa.
Para a abertura do Projeto, houve a contação da história “João e
Maria”, projetada no Datashow, e depois por meio de um recurso didático,
abordando o teor do que estava escrito e a essência que proporcionava,
trazendo o contexto para a realidade das crianças, fazendo inferências de
modo a favorecer a compreensão.
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Dando sequência, passei a realizar os sorteios para o próximo
participante, e a cada vez que isso era feito, notava que a ansiedade das
crianças aumentava, pois todas demonstravam que queriam logo se
apresentar naquela semana. Alguns informes foram feitos em sala para que
as crianças pudessem reforçar em casa com os familiares, para tirar dúvidas
a respeito do projeto e de sua execução, conforme listados abaixo:
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▪

1.

INFORME 1 - Sobre a Mala e seus materiais:

A Mala Viajante, composta por pasta de plástico, livro de

literatura e um diário de bordo, deve ser pega e devolvida na escola,
por algum responsável. Em hipótese alguma, a Mala Viajante, irá para
casa, ou voltará para a escola sem supervisão de um responsável.
2.

A Mala Viajante é de uso coletivo; portanto, o cuidado e zelo

pela mesma e os materiais que a compõem é indispensável.
3.

Caso a criança que levou a Mala para casa fique impossibilitada

de, no dia seguinte, vir à escola, os responsáveis devem devolver a
Mala, mesmo sem a vinda da criança, pois, sendo de uso coletivo, outro
aluno irá precisar.
4.

As obras relacionadas aos contos que seguirão, será diferente

para cada aluno, pois assim conseguimos ampliar o repertório de
história dos mesmos.
5.

O diário de bordo, terá uma quantidade de páginas específicas

para cada aluno, portanto, fiquem à vontade e usem a criatividade.

▪

INFORME 2 - Sobre a leitura realizada em casa:

1.
A leitura deve ser realizada em casa por algum adulto, a criança
deve acompanhar a leitura, vendo as imagens e discutir a respeito da
história lida.
2.
A leitura deve ser um momento prazeroso, portanto, a realize
em um lugar aconchegante e confortável, incentive a criança a ler as
imagens, a participar da leitura, questionando-a sobre o que ela acha
que irá acontecer, o que os personagens estão fazendo, o que ela mais
gostou da história etc.
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▪

1.

INFORME 3 - Sobre o Diário de Bordo:

O nosso Diário de Bordo é onde será registrada a leitura do

livro, as impressões das crianças a partir do desenho, bem como a dos
adultos que a acompanharam no momento de ler.
2.

O mesmo contém algumas questões para as crianças, sobre a

leitura, as quais devem ser respondidas oralmente pelas crianças, mas
escritas por um adulto e outras especificamente para os pais ou
responsáveis.
3.

Na parte que compete a fazer alguma atividade artística,

desenho ou recorte e colagem, essa deve ser feita especificamente pela
criança, acompanhada por um adulto.

▪

1.

INFORME 4 - Sobre a leitura a ser realizada na escola:

Convidamos e aguardamos ansiosos pela presença de algum

membro da família a vir, no dia seguinte, para devolver a Mala
Viajante, e realizar a leitura do livro literário para a turma da criança
que o levou. Esse momento será valioso para os pequenos; portanto,
tente participar e contribuir ainda mais para o desenvolvimento de
seu(a) filho(a).
2.

Caso não se sinta à vontade para fazer a leitura, a mesma não é

obrigatória, e será nesse caso feita pela professora da classe.
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Dessa forma, as histórias passaram a ser apresentadas e contadas
em sala melhor do que eu imaginava. Alguns responsáveis fizeram além do
recurso enviado, utilizando a criatividade, levando lençóis (com imagens
da Bela Adormecida) para a escola representando a capa do príncipe no
momento da encenação, papinhas em recipientes (história de Cachinhos
Dourados), crianças vestidas a caráter como princesas (na história da
Cinderela), dentre tantas outras estratégias que as famílias utilizaram para
ilustrar aquele momento.

A ida da Maleta para a casa era um momento de grande ansiedade e
bastante euforia, não só pelas crianças, mas também pelos responsáveis, em
especial, as mães, pois ao mesmo tempo em que apresentavam uma certa
inibição, tinham vontade de estar ali e dar o melhor de si para os(as)
coleguinhas de seu(a) filho(a). As crianças ficavam felizes com suas
famílias, ali, prestigiando e colaborando nas atividades escolares.
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Algumas mães relataram o quanto estava sendo importante aquele
momento na vida de sua crianças, pois apesar do corre corre do dia a dia,
sem ter tempo para elas, esse projeto proporcionou a união nas famílias,
tornando-se um momento indescritível, pois as expressões faciais daquelas
crianças apontavam o entusiasmo e a alegria nas apresentações.
Fico muito feliz por ter contribuído para esse momento tão
importante em família. Aquele projeto poderia ter sido apenas uma
sugestão da pedagoga da escola e nem ter acontecendo como deveria. Mas,
para nossa surpresa, tivemos provas de que realmente foi significativo, de
que obtivemos frutos e de que foi além das paredes da escola. Aquele
instante se tornava um o momento de prazer, de ler em família, apesar de
alguns dos familiares serem analfabetos. Nada impediu que a leitura fosse
realizada em casa, seja por intermédio de algum vizinho, membros da
escola ou apenas só pelas imagens. Quando as famílias chegavam na sala
enfrentavam um grande desafio, pelo fato de enfrentar ali sua vergonha e
timidez.
Foi possível perceber, através dos relatos, que a maioria das famílias
sabia da importância da leitura na vida do(a) seu(a) filho(a), apesar de não
participar ativamente dessa prática, transferindo a responsabilidade do
êxito para a escola. Diante disso, foi possível perceber a aproximação das
famílias. As crianças, mesmo não sendo ainda alfabetizadas, foram
motivadas a aprender a ler, e como tínhamos o cantinho de leitura na sala,
elas, na hora do recreio, nem queriam mais brincar, mas sim pegar os
livros, folheando as páginas e fazendo a leitura das imagens.
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Os tesouros que a mala traz...
Essa experiência apontou o quão importante é a leitura na vida do
leitor criança, na sua capacidade de pensar, agir e sentir o mundo a sua
volta. O professor não pode ficar preso apenas a conteúdos didáticos e
utilizar a leitura como meio de cobrança destes. Precisamos inovar para que
possamos descobrir as maravilhas que a leitura proporciona e aprimorar
ainda mais a nossa docência por meio de práticas que façam a diferença.
Grande parte das famílias não sabia como despertar o gosto pela
leitura de suas crianças, como contribuir e/ou auxiliar nesse processo.
Entretanto, o seu papel no estímulo à leitura da criança é tão importante
quanto o da escola, por isso que partimos de projetos como esse para
alcançar esses objetivos.
O papel do mediador, seja o(a) professor(a) ou algum familiar,
permite a criança criar caminhos ainda desconhecidos, possibilitando ainda
o aprendizado de estratégias que servem de suporte para a formação de um
leitor proficiente. Quando essa mediação é realizada, não há como não
despertar na criança leitora capacidades e habilidades cognitivas que as
auxiliem em diversas situações de sua vida.
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O material selecionado para a atividade foi pensado para a idade e o
nível de aprendizado da turma participante, possibilitando que criassem
seus mundos e fantasias a partir da leitura, desenvolvendo seus
imaginários, despertando ainda sensibilidade, o senso crítico e o prazer de
ler um livro seja ele qual for.
A proposta contribuiu para uma troca de experiências entre leitores
experientes e leitores em formação, permitindo a constituição do indivíduo
e a representação do mundo social, mostrando a funcionalidade da
linguagem, para propiciar meios que os transformem em agentes
multiplicadores no seu espaço social. Em suma, o projeto da “Maleta
Viajante” conseguiu atingir seus objetivos, levando a experiência da leitura
para além dos portões da escola, para que todos pudessem perceber que
podemos, sim, fazer uma educação de qualidade, promovendo não apenas
a integração da instituição com a família, mas também, incentivar a
curiosidade e interesse das crianças pela leitura na Educação Infantil,
proporcionando momentos únicos entre os envolvidos, que ficarão para
sempre em suas memórias como algo significativo e prazeroso.
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A PRODUÇÃO DE RESENHA CRÍTICA
A PARTIR DE POSSÍVEIS LEITURAS EM VIDAS SECAS
Ferdiramar Farias Freitas
Todo sistema de educação é uma maneira política de
manter ou de modificar a apropriação dos discursos,
com os saberes e os poderes que eles trazem consigo.
(Michel Foucault, 2013)

Primeiras palavras
Para início de conversa, faço uma pergunta: como alguém se
constitui professor no sentido belo da arte, frente aos diálogos que surgem
da heterogeneidade discursiva existente em uma sala de aula, e não apenas
com uma formação acadêmica? Uma pergunta que, acho, requer tempo e
experiência para possíveis respostas, já que cada sujeito tem um lugar de
fala, e estabelece diálogos em situações de embates nas relações de poder
para se fazer professor.
Não sei bem se posso me considerar um na arte de ensinar e
aprender, como relação de interdependência de uma constante dialética,
quem ensina passa a aprender e quem aprende passa a ensinar, só sei que
as práticas da docência levaram-me, sempre, a refletir qual seria meu papel
social diante da árdua missão de estar e/ou ser um professor? Como
contribuir para o processo de formação do sujeito, como professor de
língua portuguesa? Acredito que mostrando o prazer e o poder
transformador da leitura e da produção textual, não como um fim em si,
mas como um processo inacabado, frente às práticas sociais que concebem
o sujeito na e pela linguagem.
Entre várias experiências, uma merece ser relatada devido o seu
caráter de contribuição ao processo de construção do sujeito leitor e
produtor de textos, por conceber a leitura e a escrita como um processo
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imbricado: “A produção de resenha crítica a partir das possíveis leituras
dos cenários histórico-sociais estabelecidos em Vidas Secas de Graciliano
Ramos”.
Os sujeitos da experiência
Era início do ano letivo, em uma turma de 3ª série do Ensino Médio,
com uma média de 35 a 40 alunos, de uma Escola Técnica de ensino em
tempo integral do Estado de Pernambuco, na cidade de Sertânia, quando
em conversas de apresentação entre professor e alunos, falávamos sobre os
livros que mereciam destaque em nossa vida por fazerem algum sentido e
terem sido “aquele” livro o responsável pelo despertar da leitura e,
consequentemente, das produções que tinham sido feitas depois disso. Daí
a constatação, a maioria deles eram da periferia e do campo, zona rural, e
não tinham sequer lido integralmente um livro, a não ser fragmentos de
alguns para mera apresentação em sala para obtenção de nota.
Isso me conduziu a uma reflexão: estavam concluindo a educação
básica ... e como conseguiriam ingressar no ensino superior e mais ... como
conseguiriam manter-se no curso, tendo em vista a complexidade de
leituras e produções que se fazem necessárias? E para além disso, como
poderiam estudantes concluírem um ciclo e não terem se debruçado sobre
o mundo das leituras e da produção textual? Após esse encontro, passou-se
uma semana e não saia dos pensamentos aquele fato e como EU poderia
contribuir para o processo de construção do sujeito leitor e produtor de
textos?
Pensando sobre a constatação que tive em sala, veio-me a afirmação
de Barthes (1987, p. 51) que durante o processo de leitura, “o leitor é
tomado por uma intervenção dialética: finalmente ele não decodifica, ele
sobre codifica54; não decifra, produz, amontoa linguagens, deixa-se infinita
e incansavelmente atravessar por elas: ele é essa travessia.”; foi aí que
Sobrecodifica: Conceito utilizado por Barthes (1987) para significar a ação do leitor enquanto
leitor ativo e não passivo no processo dialético que se instaura entre autor, texto e leitor.
54
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decidi levar para a sala de aula uma obra da literatura brasileira regional
em que muitos poderiam identificar-se com alguns personagens, “Vidas
Secas de Graciliano Ramos”, e propor leituras possíveis a partir de
processos dialógicos da linguagem, concebendo o estudante como essa
travessia diante da leitura e da vida real.
Para isso, também levei comigo as contribuições de Bakhtin (2000. p.
291) sobre o enunciado, quando diz que “cada enunciado é um elo da
cadeia muito complexa de outros enunciados. O ouvinte dotado de uma
compreensão passiva, [...], não corresponde ao protagonismo real da
comunicação verbal.” Isso me fez entender que era preciso dar voz de ação
aos alunos, para que os momentos de leituras fossem verdadeiros diálogos
travados de enunciados concretos, materializados nos sentidos, na
composição dos discursos e atravessadores dos parágrafos, dos capítulos e
de toda a obra na busca de uma atitude responsiva do leitor.
Apresentando a leitura
Inicialmente, foi solicitado à turma que fizessem um círculo para
que pudéssemos estabelecer leituras em meio a processos de interação.
Com o livro em mãos, fizemos uma predição diante da capa e do título,
surgiram os primeiros diálogos, após isso, em outras palavras, mostrei aos
alunos que o que falavam já tinha sido dito por alguém em algum
momento, eles não eram os primeiros, mas cada um deixava sua marca, seu
estilo, ao finalizar o enunciado e passar a palavra ao outro para uma
compreensão responsiva. Essa declaração foi dita com base nas
contribuições de Bakhtin (2000, p. 319), ao afirmar que “o objeto do
discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto do discurso pela
primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o primeiro a falar dele”,
evidenciando o caráter dialógico da linguagem e os caminhos que seriam
trilhados ao longo das leituras. Como também mostrei que por trás
daqueles personagens alguma relação de poder era estabelecida para que
eles tivessem as posições sociais que exerciam. Daí trouxe para minhas
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reflexões as contribuições de Foucault (1979, p. 66) ao falar sobre suas
leituras nos tratados de La Perrière sobre a arte de governar as coisas, o
governo deve:
se encarregar, são os homens, os recursos, os meios de
subsistência, o território e suas fronteiras, com suas qualidades,
clima, seca, fertilidade etc.; os homens em suas relações com
outras coisas que são os costumes, os hábitos, as formas de agir
e pensar etc.

Foucault (1979) contribuiu para meu planejamento em proporcionar
a materialização das leituras em “Vidas Secas”, por ser um grande
enunciado que traz a temática da política, do fator governar e, no caso, de
sua ausência no cuidado com as coisas e com os homens em suas relações
com a seca e suas privações.
Depois das primeiras impressões da prática de leitura que se
vislumbrava e seus desafios e das complexas reflexões que tomavam conta
de mim advindas dos referidos autores, entre outros que surgiram ao longo
desse relatar, pude estabelecer com os estudantes-leitores um plano de
leitura diante dos capítulos: a cada duas aulas conjugadas faríamos, para
começo, uma leitura coletiva seguida de discussões com a mediação do
professor, no caso eu. E assim iniciamos essa proposta...
Leituras e discursividade
Como as leituras dos capítulos poderiam ser feitas de forma não
linear, o que já apresentava uma mudança no modo de narrar e,
consequentemente, de pensar o discurso lido, por dar ao leitor a
oportunidade de construir sua própria travessia de leitura e de construir-se
como sujeito não passivo, mas responsivo diante do que lê, qualquer um
que fosse escolhido seria válido e apreciado.
Escolhemos o primeiro capítulo “Mudança” com o intuito de situar
os leitores no mundo dos retirantes em que os personagens estavam
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inseridos e para que percebessem os discursos que dele emanavam. A
partir daí poderíamos compreender as condições de produção de suas
falas, bem como as da obra: a região nordeste, seu clima, a seca,
possivelmente a maior personagem vilã da narrativa, o descaso dos
governantes diante desse povo.
Pronto! Nesse momento, os leitores em curso assumiam um lugar
de fala frente às leituras, por perceberem-se como sujeitos histórico-sociais
e culturais. As discussões começaram a fluir e a fruir, surgiam ali discursos
(re)significados com outros enunciados, agora mais reflexivos, de alunos
que outrora não tinham se entrelaçados com a leitura, fazendo-se parte dela
e vice-versa.
Essa discursividade seguiu-se por outros capítulos como “Fabiano”,
“Cadeia”, “Baleia”, “Fuga”, e os outros que compõem a obra. Líamos cada
um e discutíamos os sentidos que deles emanavam. Em momentos, o
capítulo era indicado para casa, com o objetivo de construir nos leitores o
hábito de ler em casa com o seu “mundo” particular e depois as discussões
em sala. Isso faria emergir um leitor implícito, como bem afirma Iser (1996,
p. 66), ao dizer que “o leitor ideal é, à diferença de outros tipos de leitores,
uma ficção.” Essa afirmação trouxe a contribuição de refletirmos a questão
de não se ter um único leitor para a leitura de determinado texto, mas um
leitor que se constrói durante a leitura, em sua travessia, em um processo
de autor-texto-leitor, cada um a seu modo.
Os momentos de leitura foram sendo estabelecidos e o que era
desafio, ao começar, passava a ser diálogos entre vários discursos, dos
personagens como “Fabiano”, “Sinhá Vitória”, o próprio autor Graciliano
Ramos e os alunos, em uma formação discursiva55, que traziam discursos
de formações atuais e de outras, como os da época dos pais e avós, tendo
em consideração a vida em que os familiares dos discentes estavam

Conceito, apresentado por Foucault (2000), referente ao que pode ser dito em determinada
época e espaço social, ao que tem lugar e realização a partir de condições de produções
específicas, historicamente definidas. Trata-se da possibilidade de explicar como cada enunciado
tem seu e sua regra de aparição.
55
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inseridos. Era nítido o entrecruzamento de discursos, os interdiscursos, nas
discussões que foram instauradas em sala de aula.
Aqueles discursos, ao ouvi-los, eu ia tendo algumas satisfações em
poder presenciar o quanto a leitura tinha e tem o poder de transformar
pessoas que se pré-dispõem a ler ou à leitura são postas, no caso, pelo
professor. Nessa travessia, começava a entender um pouco o real papel de
um professor por formação na prática e não só por ser detentor de um
diploma, refletindo a inter-relação entre teoria e prática.
As leituras foram além do esperado, discussões acerca de o porquê
de “Fabiano” ter aquela postura, aquela enunciação, aquele discurso, daí
compreender o lugar em os personagens estavam submersos era de
fundamental importância para que os alunos entendessem suas falas e seus
movimentos na narrativa. O caráter de serem entregues à sorte, mas
também, de terem-se um fio qualquer de questionamento, pela obra em si,
das ausências dos poderes públicos, como razão de muitas consequências
daquelas situações de misérias, e de não se ter condições de se manter e
fincar-se em um único lugar, fosse pelo clima que não tinha suas
contribuições, fosse, principalmente, pela não participação dos governantes
com políticas públicas que garantissem a permanência daqueles em “terras
firmes”. Mesmo sendo ficção, a obra representava muitas realidades
nordestinas de outras épocas e de muitos alunos que, por serem do campo,
ainda, mesmo que em condições melhores, viviam situações que mereciam
reflexão, quanto aos programas sociais e políticas de promoção de emprego
e valoração da cidadania.
Após cada leitura e discussões, fazíamos uma autoavaliação em
torno do como estava sendo o processo, o que poderia melhorar, quais os
efeitos dessa prática? Quais as contribuições para a formação deles, os
alunos? O que se ouvia era que estava sendo muito proveitosa, por fazê-los
“pensar”, refletir questões que antes não era possível, apenas de forma
estereotipada diante do sujeito do Nordeste. A leitura ia proporcionando
uma (re)tomada do sentido de ser e estar nos espaços de sala de aula, tanto
para os discentes que (re)significavam seu papel e começavam a ter outras
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posturas diante da memória56, que agora os tomava, uma postura que os
conduziam a produzir discursos com criticidade e sempre buscando a
materialidade histórica de produção para compreender os sentidos que
eram apresentados e, consequentemente, seus efeitos.
Em momentos como esses, eu ia reafirmando a importância de se
trabalhar a leitura e a escrita no campo da discursividade. A leitura surge
através de uma historicidade, há uma razão de produção por trás de
qualquer texto, o que significa e leva à construção do enunciado, gerando
sentido e fazendo do leitor um sujeito responsivo e consciente, que também
está submerso em uma determinada época e espaço social e cultural,
ocupando um lugar discursivo de enunciação, o que estabelece uma
constante dialética entre autor-texto-leitor.
Essas constatações puderam ascender um multiletramento, aí fui
dialogar com a Rojo (2012, p. 23) quando, sobre os textos, afirma que “(a)
eles são interativos; mais que isso, colaborativos; (b) eles fraturam e
transgridem as relações de poder estabelecidas, [...]; (c) eles são híbridos,
fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e culturas).” Essas
constatações evidenciavam-me que as leituras realizadas proporcionavam o
estabelecimento de outras interações que iam além das dos enunciados
apresentados na obra, indo ao encontro de outros tantos, de outras
interações, fossem de outras práticas aos alunos proporcionadas e/ou de
outros resultantes da historicidade e lugar social dos próprios estudantes.
Percebi que construir as práticas de leituras através desses
caminhos é estabelecer-se em um dialogismo, e em momentos, ter uma
materialização de uma possível polifonia57, diálogos externados pelos
sujeitos sem nenhuma marca de hierarquia. Essas interações revelaram
possibilidades de formação leitora discursiva, em meio a diversas

Memória é uma lembrança recente que impulsiona o sujeito a realizar ações no presente e
planejar outras para um futuro próximo. É um corpo-histórico-social no qual os sujeitos estão
inseridos.
57 Polifonia é o termo apresentado por Bakhtin em seus estudos, referindo-se à orquestração de
vozes sem nenhum tipo de hierarquização, ou predominância da voz do autor.
56
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manifestações histórico-sociais

e culturais, o que (re)significou e

(re)estruturou minhas práticas discursivas, enquanto professor de língua.
A produção textual: a instauração de um novo desafio!
Por conceber a leitura e a escrita como dimensões imbricadas, a
produção textual precisava estar presente como sequência e consequência
dessas leituras. Daí, decidi trazer para a prática as contribuições de Bakhtin
(2000), quando aborda a questão dos gêneros do discurso, a partir do
conteúdo temático, da estrutura composicional e do estilo e as assertivas
sobre o enunciado concreto que perpassa, de forma vertical, o texto em si.
Para produzir a resenha, também precisava de uma sequência didática que
pudesse proporcionar aos alunos uma apropriação do gênero. Para tanto,
escolhi o modelo de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), por acreditar ser a
sequência que mais traria contribuições para as práticas de produção
textual.
Após essas decisões tomadas, lancei à turma a proposta de
produzirmos a resenha, na ocasião, falamos sobre os desafios da escrita e
da riqueza de conhecimentos que seria essa produção. Então, discutimos
sobre a produção de uma resenha crítica que se fazia necessária, após os
ricos momentos de leituras, e por ser o gênero tido como adequado para
analisar e comentar um livro lido e debatido em vários processos de
interação. Após esses diálogos pude perceber no olhar de cada um a
ansiedade “dosada” de certa preocupação e, talvez, de receio, mas com um
tom de certa audácia, não sei se por conta das contribuições das leituras,
certamente que sim, pois a leitura transforma e move as pessoas para
lugares antes não sonhados.
A sequência
Inicialmente, pedi uma produção inicial, sem nenhuma orientação
prévia, para constatar o nível de conhecimento que tinham a respeito do
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gênero resenha crítica. Em seguida, fiz uma leitura preliminar dos textos,
com o intuito de verificar os pontos colocados e estabelecer como eu iria
caminhar nas próximas aulas. Em seguida, pus em prática o primeiro
módulo da sequência. Fiz uma apresentação do gênero resenha crítica de
forma geral e destaquei pontos estruturantes como o conteúdo temático, a
estrutura composicional e as particularidades do estilo de cada um.
Também evidenciei as tipologias argumentativas e as dissertativas como
inter-relacionadas para a produção do gênero em questão.
Para o segundo módulo, selecionei várias resenhas críticas de outras
obras literárias e destaquei algumas perguntas que se faziam necessário:
Quem produziu? Por que produziu? Para quem produziu? Em que
condições produziu? O que quis dizer? Que relação tentou estabelecer com
o leitor? Após isso, começamos as leituras e as discussões sobre os textos
escolhidos. Esse módulo foi construído em algumas aulas, tanto o professor
mediador lia como os próprios estudantes iam se propondo a ler, em uma
constante interação.
Durante as leituras, ia enfatizando as passagens de relevância
estruturantes do gênero para apreensão e posterior utilização na produção,
o que seria a nossa próxima ação. Era evidente a compreensão dos
estudantes diante das explanações, a cada parágrafo lido era uma
“enxurrada” de comentários que surgiam, o que antes não era “nem de
longe” aparente. Discussões de contribuições de um para outro eram vistas,
quando se chegava ao término de uma leitura, fosse de um parágrafo, fosse
de um texto por completo, o que trazia certa satisfação devido à riqueza
com que as aulas aconteciam, e, principalmente, pelo desenvolvimento
daqueles alunos que tanto progrediam.
As aulas de língua passavam a ter um novo olhar por eles e eu,
como professor, ia, aos poucos, respondendo à pergunta de início: Como
alguém se constitui professor no sentido belo da arte, frente aos diálogos
que surgem da heterogeneidade discursiva existente em uma sala de aula, e
não apenas com uma formação acadêmica?, percebendo que ser e/ou estar
professor é construir práticas que produzam sentido para estar ali, onde
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todos os discursos possam ser ouvidos e compreendidos frente a um
propósito de aprendizagem.
As leituras de outras produções continuaram por mais algumas
aulas, agora, mostrando marcas individuais através da estrutura da língua,
que também deviam ser discutidas na estruturação de um texto em
linguagem formal. Mas, particularmente, acredito que uma regra ou outra,
um deslize ou outro, não teria tanta importância, frente ao ganho que já se
evidenciava na turma, construíam-se práticas de leitura e escrita, outras
questões de maior rigor normativo poderiam ser apreendidas em
momentos futuros, desde que fossem em textos reais de estudo e não em,
apenas, textos pretextos.
Diante de tudo que já estava se concretizando, em nível de
aprendizagem, era chegada a hora de propor uma reescrita do texto inicial,
era, então, o momento de apresentar o terceiro módulo: a reescrita textual
com orientações e acompanhamento por parte do professor mediador.
A reescrita foi vista por alguns como sendo mais uma produção,
concepção que ressignificada pela mediação ao orientar e dizer que
nenhum texto nasce pronto e está finalizado já na primeira versão,
mostrando que aquele momento deveria ser visto como uma oportunidade
de “ajustar” as enunciações e o que fosse necessário fazer faríamos juntos,
mas cada um com sua parcela de responsabilidade. Esclarecido o
significado de reescrita para todos, iniciávamos as orientações. O
“combinado” era que cada estudante, seguindo uma sequência, ficaria à
mesa do professor, somente os dois, por um tempo em que pudessem ler e
“ver” o que seria preciso melhorar e, após isso, individualmente, iriam
fazer as alterações necessárias.
Nessa etapa, pensava em como “dar conta” de tantos textos, mas só
em ter conseguido que produzissem já era uma vitória, para uma turma
que não tinha essa prática. Percebia o quanto era importante promover o
ensino de língua através dessas práticas.
Penso que, nessa hora, mais uma possível resposta da pergunta de
início chegava a mim: um professor de língua constrói-se frente a seus
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alunos, quando consegue fazer da escrita a razão maior dos encontros
semanais, pois sem ela não há como concretizar-se um efetivo exercício de
ensino. Ensinar uma língua é conceber uma forte imbricação entre leitura e
escrita, mas ambas de forma consciente e de forma instigante, o que leva os
envolvidos a se verem nelas como sendo uma parte de si.
Acredito que práticas assim proporcionam um redirecionamento do
ser social, pois é, sem dúvidas, uma das partes de fundamental importância
da vida em sociedade. Esses pensamentos tomavam conta de mim e
seguiam comigo, mesmo depois de um dia de exaustivos trabalhos, mas
não há vitória sem luta, então, tinha que continuar.
Eram chegadas as aulas de orientação! Começamos observando o
enunciado que estava posto no gênero: O que dizia? Com quem dialogava?
Com que outros estabelecia diálogo? Levando em consideração Bakhtin
(2000, p. 294), quando diz que “todo enunciado [...] comporta um começo
absoluto e um fim absoluto: antes de seu início, há os enunciados dos
outros, depois de seu fim, há os enunciados-respostas dos outros [...]”. Essa
afirmação trazia para mim uma clareza em mostrar aos alunos que a
produção textual é por si heterogênea, há um dialogismo presente em cada
texto produzido, e que eles antes, durante e depois da produção
estabeleceram diálogos com outros enunciados de outros sujeitos, em uma
grande discussão sobre a temática, sobre o conteúdo que ali se apresentava,
mas que, não sendo plágio, cada um tinha a oportunidade de contribuir
com sua marca, seu estilo, como um dos sujeitos de seu discurso.
Nessa hora das orientações, foi necessário fazer uma explanação
para todos sobre o plágio, mostrando que a produção não se dá de forma
isolada, mas de forma alguma poderia ser de outro sujeito fielmente o que
se dizia; para isso, tínhamos estratégias de escrita como as citações diretas e
indiretas. Mostrei, também, que o dialogismo presente é de forma
construída e natural, pois as leituras feitas, de uma forma ou de outra,
estavam ali, dialogando com os textos produzidos; no entanto, com outras
marcas e outras falas de outros lugares ocupados por eles.
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Comecei a pensar sobre a ideologia que leva o falante a dizer algo
como se ele fosse o primeiro a dizer, esquece que já foi dito, mas é
justamente esse esquecimento que o torna sujeito (cf. Pêcheux 1983, apud
Orlandi, 2005). Percebi, assim, o quanto esse esquecimento está
intimamente relacionado com a produção textual, pois os alunos estão
ideologicamente envolvidos e acreditam ser eles os “donos” do que dizem.
A paráfrase também faz parte do momento de produção textual, por ser
uma referência, o que é dito está em contraponto a outro não dito
diretamente, mas implicitamente.
Essas questões de Pêcheux fizeram-me refletir o momento de
reescrita, o quanto era importante ter essas leituras, como professor, para
conduzir por certos caminhos, não os únicos, esses trabalhos. Talvez uma
das artes de um professor seja estar discutindo constantemente teorias, com
os alunos e com seus próprios pensamentos, mesmo que não sejam a
realidade, pensando que só pode ser dito aquilo e não de outra forma, mas
instaurar reflexões e ter em mente um ponto aonde se quer chegar, não
como definitivo, e sim como etapa de formação profissional.
Ao encerrar as orientações, no processo de reescrita dos textos,
sobre a estruturação do gênero resenha crítica e os conceitos acerca do
enunciado, era chegada a hora de proporcionar um momento para a
produção final. Criou-se uma atmosfera de segurança em produzir as
resenhas, pois aqueles alunos, após tantas discussões, apresentavam
algumas condições para expressar-se por meio da escrita. O que dizer? Para
quem dizer? Essas perguntas passavam por mim de forma complexa,
enquanto observava todos em silêncio produzindo.
Após esse momento de produção textual, caminhávamos para as
leituras e discussões das produções finais. Ao informar essa nova etapa aos
estudantes, alguns questionamentos foram ouvidos: “eu não vou não” (sic);
“tá bom demais” (sic). Diante dessas declarações, mostrei a importância de
se fazer uma leitura do que havia sido produzido para outros alunos
produtores de textos, e discutir, pois há sempre uma atividade responsiva
naquilo que dizemos. Para tanto, acerca de tudo que tínhamos realizado,
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nada mais digno e de total proveito que promovêssemos um momento de
leitura dos textos para que cada um percebesse os avanços na
aprendizagem de modo geral, como estudante, a forma de pensar, de agir e
de “enxergar” as reais funções das aulas de língua portuguesa: tratar a
linguagem com representação real de falantes-sujeitos reais nos mais
diversos contextos de interação social.
Depois desses diálogos, nas próximas aulas teríamos as leituras que
traziam enunciados resultantes de vários entrelaces dialógicos que agora
estruturariam o discurso de cada estudante. Uma conquista construída,
paulatinamente, com a participação de todos em um só grupo de leitores e
produtores de textos, assim poderia chamá-los, entendendo que o espaço
da sala de aula é construído através de uma grande dialogicidade.
Chegava o dia das comunicações verbais através das leituras das
produções textuais. Cada discurso pronunciado ia se entrecruzando com
outros tantos, fazendo emergir os interdiscursos, era uma memória que
tomava seu corpo-histórico-social, para implicar outros discursos de outras
situações comunicativas. Uma aula de muita relevância para todos os
envolvidos. A cada leitura realizada uma manifestação de alegria e
satisfação. Era uma aula viva de muitos sentidos produzidos, de produções
que vinham à tona, era a confirmação dos objetivos alcançados, ou melhor,
construídos através de eficazes práticas, fazendo das aulas de língua
portuguesa verdadeiras manifestações discursivas.
Últimas impressões
As impressões que tenho, no momento, é que algo de verdadeiro foi
construído com esses alunos, dessa turma; penso que um real sentido de
trabalhar com língua portuguesa foi instaurado em minha formação
profissional. Essa experiência proporcionou a mim um novo olhar para as
práticas de sala de aula, quando a questão é o ensino de língua.
As perguntas que me fiz ao iniciar foram respondidas ao longo do
transcorrer da escrita, mas, ainda, é válido dizer o quanto é de fundamental
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importância perceber a heterogeneidade de uma turma e considerar isso no
momento em que se planeja práticas de ensino, do como é relevante
priorizar leituras que, realmente, façam sentido ao leitor para que este
possa se constituir como sujeito, ao tempo em que essas leituras servem de
oportunidades para esses mesmos romperem os níveis de compreensão em
se encontram e estabelecerem outros mais “apurados.”
A leitura tem o poder de levar o leitor a lugares impensados, de
construir atmosferas de produção de sentidos de plena relevância para o
seu estar na esfera social. Ela promove vários movimentos do falante na
sociedade, o que faz desse falante um sujeito. A palavra carrega consigo
impressões que são atribuídas a ela ao longo de suas travessias, por onde
passa, nas manifestações histórico-sociais e culturais, bem como nas
representações ideológicas.
A leitura, levada a um processo de imbricação com a produção
textual, trouxe para o espaço de sala de aula uma nova visão sobre essa
relação: leitura e escrita, a de uma contínua inter-relação de dizeres
histórico-sociais e ideológicos, rompendo os distanciamentos “fincados” ao
longo de outras práticas de escolarização e de ensino da língua.
A palavra traz poder em sua tessitura, proveniente dos lugares de
fala do sujeito na sociedade em que estar submerso, e penso que é na
relação professor e alunos, na sala de aula, que essa palavra ganha vida e
mais sentidos, mediante a formação discursiva em que é apresentada. O
sujeito constitui-se na linguagem e pela linguagem, assim como ela
materializa-se por meio das manifestações discursivas desse sujeito.
Estabelecer essa prática fez-me perceber o quanto é real o ensino de
língua quando se evidencia o ler e o escrever, como processos contínuos em
meio às manifestações na sociedade. Ao finalizar essa prática, pudemos
perceber, eu e os alunos, o poder do feito que tínhamos construído e que
essa prática não seria a única de um ano letivo, mas a primeira de tantas
outras que significassem sua ação, era o começo de outras posturas, o que
passavam a fazer sentido os nossos encontros ali, naquele espaço de
discursividade.
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Essa experiência trouxe conhecimento para os sujeitos envolvidos, o
que os levou a ressignificar seu lugar de fala, como sujeitos de um discurso
educacional. Esse relato não é algo fechado, mas, ao contrário e longe disso,
é heterogêneo, o que promove a abertura para o diálogo com outros
enunciados de outras atividades de leitura e escrita.
A memória, que agora se materializa, como um corpo históricosocial-cultural, proporciona uma reflexão acerca de outras experiências que
podem ser realizadas e conceber o estudante como sujeito discursivo.
Defendo a tese de que um professor de língua portuguesa se
constrói através da leitura e da escrita, como expressões histórico-sociais
praticadas em um contínuo dialógico, e que podem e devem ser levadas a
priori nos trabalhos com os discentes, para um novo dizer social, para darse a inserção de novos sujeitos e de novos discursos para melhores atuações
sociais na história.
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A FORMAÇÃO DE LEITORES ATRAVÉS DA VIVÊNCIA DE SARAUS
POÉTICOS: UM CAMINHO POSSÍVEL
Lúcia de Fátima Araújo Souto Badú
A literatura é um alimento universal que não pode faltar
a nenhum ser humano.
(MEDEIROS, 2017, p. 114)

Introdução
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN, cabe à escola “o aprimoramento do educando como pessoa
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e de pensamento crítico” (BRASIL, 2006). Esse aprimoramento,
segundo outros documentos parametrizadores, dentre os quais os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM) e as Orientações Curriculares
para o Ensino Médio (OCEM), pode ser alcançado através do trabalho com
a Literatura, tomada em seu caráter humanizador

na concepção de

estudiosos como Antonio Cândido, Magda Soares, Regina Zilberman, Lígia
Chiappini, bem como no processo de formação de leitores, o letramento
literário e a participação do leitor como co-produtor do texto. (BRASIL,
2006, p. 53)
As OCEM, por exemplo, ao tratarem desse caráter de humanização,
apresentam o conceito de Antônio Cândido:
Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no
homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o
exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição
para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade
de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do
humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade
na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para
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a natureza, a sociedade, o semelhante. (CÂNDIDO, 1995 apud
BRASIL, 2006, p. 54)

Corroboram essa ideia Cosson (2016, p. 17), ao afirmar que a
literatura tem e precisa manter um lugar especial nas escolas para manter
seu papel humanizador; e Cevasco (2003, p. 16), que defende o mérito da
literatura em expor o leitor a outros pontos de vista, possibilitando-o a
consciência de que há outras formas de ver o mundo além das suas. Para
garantir esse lugar, é necessario que o professor tenha consciência de seu
papel enquanto educador, já que, como Assumpção sinaliza o pensamento
freireano de que “dependendo das decisões, ou seja, das escolhas que
fazemos, a educação que realizamos pode ser transformadora e
emancipadora ou conservadora”. (ASSUMPÇÃO, 2009 apud CANDAU,
2015, p. 25)
Outro aspecto que vale aqui ressaltar é o fato de que, desde 2011,
ano de ingresso no IFPB, com exercício no Campus Monteiro, percebemos a
necessidade de, em um ambiente extremamente técnico, em que havia a
supervalorização das disciplinas específicas em detrimento das de
formação geral, promover ações de humanização e inclusão pela via da
leitura literária e/ou experiências poéticas significativas. Como tínhamos
que superar a escassez do espaço/tempo em sala, devido ao número
reduzido de aulas de Português e Literatura e currículo pré-definido, era
necessária uma alternativa para um trabalho efetivo de inclusão por meio
da leitura literária. Assim, devido ao fato de já haver experimentado a
vivência de saraus poéticos em outros ambientes escolares em que
lecionamos anteriormente, propomos à equipe de línguas a implantação do
projeto Vivências Poéticas através de Saraus, com o objetivo de contribuir para
o processo de inclusão, através de práticas de saraus poéticos, como
alternativa de formação de leitores de textos literários. Assim, começamos o
processo de conquista de leitores de textos literários, promovendo
experimentações de leitura em sala de aula.
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De lá para cá, vários temas foram trabalhados: poetas nordestinos
(2012), Homenagem ao centenário de Vinicius de Moraes (2013),
Homenagem aos poetas locais: Pinto do Monteiro, Raniel Quintans e Jansen
Filho, dentre outros sugeridos pelos alunos (2014), A África que existe em
nós (2015);, Vozes mulheres (2017), sendo este alvo do nosso relato e
Diversidades poéticas (2018).
O local e os participantes
O projeto em estudo é fruto de um conjunto de ações desenvolvidas
no IFPB/ campus Monteiro, desde o ano de 2012, pela equipe de línguas e
coordenado por mim, com o objetivo de contribuir para o processo de
inclusão através da formação de leitores, principalmente de textos
literários, em uma instituição predominantemente técnica, de modo que os
participantes já leitores transpirem leitura, seduzam outros leitores, que,
apaixonados, contagiem a comunidade escolar.
A instituição conta com três cursos técnicos integrados ao ensino
médio (Manutenção e Suporte em Informática-MSI, Instrumento Musical IM e Edificações – TED), um na modalidade subsequente (Instrumento
Musical) e dois superiores (Análise e Desenvolvimento de Sistemas-ADS, e
Tecnologia em Construção de Edifícios- TCE). Esse quadro revela a
necessidade de alternativas de humanização que se contraponham a um
ambiente primordialmente técnico. Assim, o projeto em foco ocorre como
um caminho possível para o processo necessário de transformação.
Quanto aos participantes, inicialmente, após a definição das
temáticas, foi formada uma equipe composta pelos professores de língua
portuguesa e alunos voluntários dos terceiros anos do ensino médio. Na
sequência, forma engajados discentes das outras turmas do ensino médio,
bem como de alguns colegas professores. Nos dias do evento, fizeram-se
presentes pessoas representativas de toda a comunidade escolar: alunos,
inclusive dos cursos subsequente e superior, servidores técnicos,
professores, pais, amigos dos discentes e convidados. Vale ressaltar que os
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quatro últimos saraus foram incluídos na programação da TEAR (Mostra
Pedagógica de Tecnologia e Arte) promovida pela instituição.
As etapas desenvolvidas
Candau (2015, p. 22) afirma que “É tempo de inovar, atrever-se a
realizar experiências pedagógicas a partir de paradigmas educacionais
“outros”. Ao associarmos esse pensamento ao de Silva –
A escola necessita incorporar a arte em seu cotidiano e
promover a formação de leitores em seus múltiplos espaços e
situações: nas rodas de contação de histórias, na dramatização
de narrativas, nas performances poéticas, na musicalização de
poemas, nas sessões de cinema, principalmente os literários ou
de arte.” (SILVA, 2016, p. 71)

– acreditamos que estamos traçando um caminho possível para o alcance
de nosso objetivo. Assim, passamos a apresentar as etapas seguidas nesta
experiência.
No ano de 2017, inicialmente, a equipe de línguas juntamente com
alguns alunos convidados (leitores apaixonados e líderes em suas salas de
aula), se reuniram e, após discussões, reflexões, ponderações, apresentaram
uma proposta da temática em torno da produção de autoria feminina.
Nesse período, havia uma inquietação acerca do número alarmante de
mulheres sendo, de alguma forma, violentadas, o que tornava a discussão
acerca do feminicídio e da necessidade do empoderamento feminino em
alta. Assim, quando a proposta do tema foi levada às salas de aula, foi
aceita pelos alunos. Claro que alguns não aderiram de imediato.
Sinalizavam desconfiança, até falta de credibilidade à proposta, achando
que não passava de discurso vazio.
Na segunda etapa, usamos a dinâmica de iniciar a aula com a leitura
de textos de autoria feminina, trazidos por nós e pelos discentes que assim
o desejassem, inclusive com textos por eles produzidos. Autores
conhecidos e anônimos foram se alternando. Além disso, momentos de
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leitura literária e música foram vivenciados mensalmente no espaço em que
ocorreria o sarau, a conhecida Árvore Poética. O objetivo maior dessa
etapa, a qual durou seis meses, era o estabelecimento da intimidade
necessária para a construção e/ou fortalecimento do vínculo, do “cordão
umbilical” entre pessoa - temática - texto. Dessa forma, os textos e os
apresentadores do sarau (uma aluna do 3º de Manutenção e Suporte em
Informática e um aluno poeta do 3º de Instrumento Musical) foram sendo
naturalmente selecionados.
Paralelamente, foi criada uma equipe composta por professores, em
especial, de línguas e artes, alunos dos terceiros anos do ensino médio (por
já terem experimentado o sarau poético anteriormente vivenciado na
instituição) e por outros discentes convidados, alguns pela conhecida
paixão pela leitura; outros por representarem especificidades (PcD visual e
auditivo), contribuindo, assim, para o estabelecimento da dinâmica e do
resultado adequados no momento do sarau.
O dia tão esperado do sarau poético: impressões e sensações
Evidentemente, ao se planejar um projeto de tal natureza, que
busque uma transformação efetiva não só no processo educacional, mas
também social, pretende-se que os resultados sejam alcançados em sua
plenitude. Entretanto, percalços existem. Um deles foi o fato de, por estar
incluído, desde 2014, na programação de uma mostra pedagógica da
instituição, a TEAR, simultânea a eventos dos dois cursos superiores, não
termos total domínio de algumas variantes no dia do evento, o sarau
poético, em 18 de outubro de 2017. Senão, vejamos: na programação, a
comissão organizadora da TEAR – ENTEC e SEMITI contemplou três ações
simultâneas, a colação de grau dos cursos superiores, uma oficina, e o
sarau. Como consequência, o público, principalmente os discentes dos
cursos subsequente e superior, teve que dividir a atenção de modo a alguns
desistirem da participação (quer seja declamando e/ou lendo, ou
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simplesmente assistindo) por estarem envolvidos em outra atividade
contabilizada como hora complementar ou nota para eles.
Outro problema com o qual tivemos que lidar foi o fato de alguns
alunos, alegando vergonha diante do público presente - alunos dos cursos
técnicos integrados e subsequente, superiores; servidores efetivos e
terceirizados, pais, e outros membros da comunidade escolar e em geral acabaram desistindo de se apresentarem, o que exigiu um “jogo de cintura”
por parte dos apresentadores e coordenação do evento.
Afora essas questões, tivemos a certeza do que vivenciamos durante
o processo de construção do sarau poético, desde o momento em que
alguns alunos, inicialmente, “torciam o nariz” para os textos apresentados
por

nós

e

por

colegas,

passando

pela

apresentação

de

novas

escritoras/poetas, até chegar ao engajamento da comunidade escolar.
Sentimos que nossas ações corroboram a defesa de Rouxel (2014, p. 22) de
ser “a experiência estética um momento privilegiado na formação do leitor.
De acordo com a sua intensidade, ela marca duravelmente a história do
leitor, a sua memória, os seus valores, a sua personalidade”.
Como consequência da etapa de familiarização e construção da
intimidade com a temática, definimos o nome Vozes Mulheres como título
do nosso sarau, em consonância com o poema de Conceição Evaristo, o
qual serviu de abertura para o evento. Essa autora, com o poder de sua
escrita, fez alunos ariscos à literatura, espontaneamente, dirigirem-se à
frente dos colegas, quer seja na sala ou na árvore, e revelarem suas leituras,
suas verdades, suas inquietudes através dos textos e escritoras por eles
escolhidos. Assim, foram contempladas Martha Medeiros, Pagu, Lya Luft,
Lara Brenner, Cora Coralina, Rupi Kaur, Thyelle Dias, Maria Carolina, Laís
Oliveira, Cecilia Meireles, Florbela Espanca, Luciana Silva, Ana Moreira,
Elisa Lucinda, Maria Nathanaelly, dentre outras, entre conhecidas e
anônimas. Essa diversidade só vem confirmar que, ao se dar espaço, dar
voz ao alunado e a comunidade escolar como um todo, é possível sim
promover uma efetiva formação de leitores de textos literários. Basta
tirarmos o foco apenas dos textos e/ou autores canônicos e enxergar o que
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nosso alunado lê fora dos muros da escola, como os apresentados pelas
alunas na figura 1 abaixo. Foi lindo vê-las apresentar-se e testemunhar o
mestre de cerimônia pedir permissão para apresentar um texto de sua
autoria e dito por ele como a expressão do lado mulher que existe nele e em
qualquer homem, atravessado pela existência de tantas mulheres.

Figura 1 – Alunas apresentando suas leituras “de fora” da escola (Rupi Kaur, Thyelle Dias).

Fica nítido como é preciso permitir o verdadeiro protagonismo dos
jovens. Foi estimulante e rejuvenescedor ver o engajamento principalmente
dos alunos (e a essa altura um ex-aluno) nos preparativos do sarau, quer
seja montando a programação, o marca página (para ser dado como
lembrança), decorando o espaço da apresentação e o cantinho da foto. Era
um corre corre; um empurra/carrega para lá, empurra/carrega para cá;
imprime, cola, monta; enfim, um contagiante movimento nos espaços da
instituição. E a ansiedade e o brilho no olhar de todos aumentando à
medida que o tão esperado dia chegava.
252

Quanto ao fato de incluirmos no processo de organização alunos
PcD visual e surdo, bem como servidores, dentre os quais, ledora,
intérprete e professora de Libras, possibilitou um olhar diverso, mas, acima
de tudo, inclusivo. Afinal, ninguém melhor do que eles para sinalizar
caminhos para não haver aqui uma pseudo-inclusão. Vale ressaltar ser o
termo inclusão aqui considerado na perspectiva de possibilitar a todos,
PcD, videntes, ouvintes, leitores apaixonados, bem como aqueles que se
consideram avessos à leitura a sensação de acolhimento pela leitura
literária além de outras artes, como a música. Além disso, a partir delas,
poderem se transformar e transformar a outrem, ou seja, respeitar-se,
respeitar o diferente, percebendo a possibilidade de convivência entre
todos.
Para tanto, ao longo dos seis meses, tanto dentro como fora da sala
de aula, com o acompanhamento de profissionais, houve momentos de
audição e de leitura em braile, em libras, em português de textos de
diferentes autores, além de sugestões dos discentes acerca de escritoras,
dinâmicas de apresentação. Uma verdadeira aula de diversidade e
inclusão.
Assim, o trio Ponto de Vista, formado por alunos cegos (Luís, Cícero
e Paulo), com o acompanhamento do professor Fidja, fizeram a abertura do
Sarau, tocando músicas regionais em homenagem à mulher. Quantos
aplausos! E como foi arrepiante ver Esther, nossa primeira aluna surda do
curso de MSI, na época tão tímida e ensimesmada, no momento aluna do
Curso Superior de ADS, participar de modo tão leve, tão segura de si
apresentar um texto de própria autoria. E mais emocionante foi ver sua
amiga de infância, ouvinte, falar em Libras da importância do silêncio para
ouvir o desejo das mulheres surdas e ouvintes. Essas vivências estão
representadas, respectivamente, nas fotos a seguir.
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Figuras 2a, 2b e 2c: Apresentação do trio Ponto de Vista, aluna surda e aluna ouvinte

Sem sombra de dúvida, um espetáculo para encher nossos olhos,
apurar nossos ouvidos, sensibilizar nossas mentes, alimentar nossas almas;
enfim, transcender nossas certezas, nossos sentimentos, nossas ações. Com
certeza atravessar pela poesia e ser atravessado por ela é uma experiência
inigualável.
Uma pausa no projeto... (não é ponto final)
O projeto atingiu em 2017 substancialmente seu objetivo, uma vez
que se conseguiu abranger a comunidade interna e externa; foram
realizadas leituras em sala, no espaço da Árvore Poética, além de outras
atividades que objetivaram a integração e autonomia por parte das pessoas
envolvidas na vivência do sarau poético, quer sejam as com deficiência ou
não. Além disso, destacaram-se a motivação e o engajamento de pessoas da
comunidade (com e sem deficiência), profissionais de diferentes áreas,
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estudantes em integrar-se com outros membros da comunidade escolar, e
promover efetivamente a inclusão, a partir da vivência com os textos
literários.
Após toda a experiência vivenciada durante o desenvolvimento do
projeto, percebe-se claramente que é possível encontrar meios para colocar
em prática o que determina a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), bem como
outros documentos parametrizadores da educação no tocante ao
tratamento que deve ser dado à literatura, e ao texto literário em si.
Entretanto, é válido ressaltar que o caminho é longo. Não basta
implantar as leis. É fundamental proporcionar condições efetivas para que
essas leis sejam implementadas de modo a promover mudanças estruturais
na escola e, por consequência, na sociedade.
É necessário deixar os espaços da teoria, avançar nas discussões
saindo do ponto de considerar se a escola, em especial, a técnica deve ou
não criar espaços e tempos alternativos para a vivência de transformação
social e humana pela via da literatura e/ou leitura literária, bem como de
outras artes e linguagens. É necessário criar condições físicas, estruturais,
humanas; parar de lamentar e passar a conjugar o verbo AGIR, fazendo
acontecer. E isso exige mudanças de paradigmas, o desafio e a necessidade
de se abrir a novas ideias, como defende Machado (2009).
Afinal, como afirma Camargo (2013), “é preciso falar em inclusão em
seu sentido prospectivo, porque a inclusão não está pronta, constituindo uma
meta a ser atingida, uma meta de uma nova sociedade e de um novo modelo
social."
Pelo resultado do projeto, percebe-se que, para muitos, vontade não
falta. Ainda há muito a se fazer. Ou seja, ainda há muito espaço para
transformar-se e transformar. Como afirma Naro (2014, p. 71), “a estrada
da leitura literária nunca estará totalmente constituída até que professor e
alunos a tomem como caminho e a desbravem, juntos”.
Por hora, vale a certeza de que, após ser atravessada pela leitura
literária, a semente plantada germina e cria fortes árvores cujo fruto, a
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poeticidade em suas várias facetas, alimenta e transforma as pessoas e, por
consequência, a sociedade. Então, vamos plantar poesia!!!
Referências
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96. Brasília, 1996.
BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Linguagens e Códigos e suas
Tecnologias. Brasília, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, 2006.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria da Educação Básica, 2002.
CANDAU, Vera Maria. SACARINO, Susana Beatriz. Educação: Temas em debate. 1. ed. Rio
de Janeiro: 7 letras, 2015.
CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo: Boitempo, 2003.
COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto, 2017.
MACHADO, Rosângela. Educação Especial na Escola Inclusiva - políticas, paradigmas e
práticas. 1.ed. São Paulo: Cortez, 2009. www.sembarreiras.com.br
NARO, Kalina. Leituras, escolhas e procedimentos de ensino: reflexões sobre a formação do
professor e do leitor de literatura. In: Pinheiro, José Hélder. (org.). Memórias da Borborema
4: Discutindo a literatura e seu ensino. Campina Grande: Abralic, 2014.
ROUXEL, Annie. Ensino da literatura: Experiência estética e formação do leitor. In: In:
Pinheiro, José Hélder. (org.). Memórias da Borborema 4: Discutindo a literatura e seu
ensino. Campina Grande: Abralic, 2014.
SILVA, Maria Valdênia da. O texto literário e sua múltiplas linguagens. In: PEREIRA,
Jaquelania Aristides. SILVA, Maria Valdênia da. (org.). Literatura e outras linguagens.
Coleção Crítica e Ensino 8. Campina Grande: Bagagem, 2016.

256

DIVERSIDADE LINGUÍSTICA: O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA A
PARTIR DA LEITURA DE GÊNEROS TEXTUAIS
Renato de Araújo58
A forma como interpretamos a nossa relação e
experiência com o mundo pode ser culturalmente
determinada.
(LENZ, 2013)

Prática de leitura na escola: primeiras considerações
Desde o início da vida, os sujeitos sentem a necessidade de construir
conceitualizações mentais do mundo ao ter experiências com a realidade
que vive. O convívio com a cultura que está inserido provoca a percepção
da realidade, permitindo a recriação de suas sensações no processo
enunciativo em ato de fala, consistindo em construções empíricas de
comunicação ou a criação de artes que aguça a imaginação dos sujeitos ao
terem contatos com a obra, fruto da interação do homem com o meio.
Nesse contexto, a leitura de textos se constitui como um elemento
essencial para a construção de saberes, ligados à determinada cultura,
como afirma Lenz (2013), ativando relações de conhecimentos que reforçam
as identidades dos sujeitos sociais que frequentam o ambiente escolar.
O texto precisa ser abordado na sala de aula da educação básica
como uma unidade de sentido construído, socialmente, com base em forças
culturais que povoam as produções orais e escritas dos sujeitos brasileiros.
Sendo assim, o trabalho com a leitura e análise linguística permite essa ação
docente com eficiência, pois vai além do estudo da gramática, porque busca
compreender os elementos linguísticos, extralinguísticos, culturais, como
recursos fundamentais na construção do sentido do texto.
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores, da Universidade
Estadual da Paraíba, campus I. Graduado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa, pela
Universidade Estadual da Paraíba. renatoozem@gmail.com
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Os sentidos são construídos por conta dos conhecimentos prévios
causados pelas experiências vivenciadas no ambiente em que se vive.
Falamos a partir de determinado lugar, tomando como base aquilo que já
se conhece. Portanto, procuramos, neste trabalho, desenvolvido em sala de
aula, abarcar o contexto sociocultural e histórico da comunidade escolar,
mediante a aplicação de um plano de ensino, aproveitando os
conhecimentos prévios dos alunos, adquiridos na localidade onde residiam,
caracterizada pela ação da seca, a cultura do homem do campo, poesia de
cordel etc. Dessa forma, a experiência docente que será apresentada neste
relato foi realizada na cidade de Fagundes-PB, na Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Joana Emília da Silva, que tem como tema
gerador o enunciado “Disseminando os saberes para a promoção da
alteridade através da inclusão digital, educação ambiental, física e
cultural”, contido no Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino,
atualizado em 2018, procurando contribuir para a educação do educando
em diversos campos de sua vivência social.
A educação básica: estratégias de ensino e aprendizagens
Como atesta a Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394/96, a educação
abrange os processos formativos construídos nos ambientes familiares, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, movimentos
sociais, organizações da sociedade e nas manifestações culturais que tem
acesso, enquanto sujeito social carregado de direito a educação de
qualidade. Dessa forma, a aprendizagem do aluno é um elemento que vai
além da sala de aula, gerando desafios para o professor desenvolver
estratégias que possam contribuir para que os alunos construam
conhecimentos de modo dinâmico, por meio de relações entre os
conhecimentos que já domina e os que ainda não têm acesso.
A educação escolar do Brasil tem apresentado diversos problemas,
resultando em alunos desestimulados e, consequentemente, a evasão
escolar, porque sentem dificuldades de enxergar a vida sendo refletida na
258

escola, tendo a impressão de que os conteúdos gramaticais, contemplados
isoladamente, por exemplo, não contribuam para aperfeiçoar sua vivência
em sociedade. Quando se refere à aprendizagem do alunado, Koff (2015, p.
75) afirma que “o princípio básico é a ideia de que o aluno aprende fazendo
conexões entre os conhecimentos que ele já tem e aqueles que ainda precisa
construir”, cabendo ao professor essa tarefa de realizar essa mediação e
análise entre os saberes pertencentes aos campos da ciência e da vida.
Ao pensar no processo de ensino/aprendizagem, Koff defende a
construção e realização da prática pedagógica, baseada em projetos
multidisciplinares que tragam, para o espaço escolar, a vida do aluno,
atuando em sociedade, como forma de estímulo ao aprendizado: “Creio
que posso dizer que trabalhar com projetos implica, entre outros aspectos,
o uso de diferentes estratégias para buscar e tratar informações,
procurando entender o sentido e/ou significado que podem ter e, assim,
transformá-las em conhecimento”, como afirma Koff (2015, 75), adequados
à realidade.
Ao pensar na ação docente na educação básica, Geraldi (2010)
também reconhece a importância do contexto para o processo de
ensino/aprendizagem, apontando a relevância de levar em consideração os
acontecimentos sociais para a aula por meio da leitura de gêneros textuais.
Segundo esse autor, o que promove o impacto no aprendizado do aluno
não é o que acontece na sociedade, mas são os acontecimentos que
envolvem esse sujeito que marcam significativamente a compreensão dos
alunos. Sendo assim, fazer uso de textos que recriam a realidade dos alunos
aumentam as possibilidades de aprendizagem do corpo discente, uma vez
que os aspectos históricos e socioculturais estão sendo utilizados,
facilitando a compreensão do saber escolar e evitando o ensino de aspectos
da língua de forma descontextualizada.
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Ensinar/estudar língua portuguesa é lecionar gramática?
Os estudos desenvolvidos por autores renomados no campo da
Linguística já apontam que o ensino de Língua Portuguesa precisa sofrer
modificações de modo a gerar pesquisas acerca de abordagens inovadoras
que avançam os limites do estudo da gramática em sala de aula. Em muitos
relatos de professores de “Português”, é possível percebermos o impacto
que o ensino de gramática tem causado no pensamento do estudante, ao
entrar em contato com esse componente curricular na escola. Por isso, é
constante o pronunciamento de perguntas como: “Professor(a), vai começar
a aula quando?”, em contextos em que esse profissional está trabalhando o
texto como produtor de sentido, procurando explorar elementos
linguísticos e extralinguísticos como itens construtores de sentidos
importantes para a compreensão do texto como um todo, levando em
consideração as experiências extraescolares dos alunos no ambiente de sala
de aula.
Nas instituições de ensino, já está enraizado o pensamento de que se
ensinar/estudar Língua Portuguesa é sinônimo de estudar gramática,
prezando pelo “bem dizer: falar e escrever”, predominando a norma
padrão da língua portuguesa, causando a impressão de que os alunos não
falam/escrevem o português “correto” e, por isso, precisam aprender esse
ofício tão árduo. Ao falar sobre o ensino de língua portuguesa na escola,
Antunes (2003, p.20) considera que, em consequência disso,
persiste o quadro nada animador (e quase desesperador) do
insucesso escolar, que se manifesta de diversas maneiras. Logo
de saída, manifesta-se na súbita descoberta, por parte do aluno,
de que ele “não sabe português”, de que “o português é uma
língua

muito

difícil”.

Posteriormente,

manifesta-se

na

confessada (ou velada) aversão às aulas de Português e, para
alguns alunos, na dolorosa experiência da repetência e da
evasão escolar.
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Antunes (2003, p. 20) descreve as consequências do ensino de língua
portuguesa baseado no ensino/aprendizado de regras gramaticais,
causando dificuldades no aluno para se manter satisfeito no ambiente
escolar. O ensino de língua portuguesa, baseado apenas em regras
gramaticais, merece um pouco mais de atenção, levando em consideração
os benefícios de se repensar esse aspecto nas aulas de linguagem, pois
oculta à capacidade do aluno de se colocar na posição de leitor que usa a
sua língua como ferramenta para interagir com o texto, autor, discursos e
vozes, presentes nos dizeres, como apontam as Orientações Curriculares
para o Ensino Médio-OCEM (2006). O ensino da gramática deve, sim,
acontecer, mas de forma que contribua para que o aluno possa utilizá-la
como um recurso linguístico para ajudar a produzir sentidos.
O uso dos gêneros textuais na aula de linguagens
Os gêneros textuais são especificidades de textos que materializam a
comunicação humana, uma vez que permitem a organização da sociedade
de modo que os usuários da língua possam exercer as práticas sociais,
produzindo sentidos. O ensino de linguagens deve ser baseado nos textos
produzidos em sociedade, selecionando e organizando-os de modo a
atender às necessidades de produção de efeitos de sentido e o próprio
funcionamento social da língua, como defende Marcuschi (2008). Esse autor
ainda acrescenta que não existem gêneros textuais específicos adequados
para se trabalhar em sala de aula, embora os PCN sintam dificuldades ao
pensar nesse ponto, pois sistematizam gêneros mais adequados para a
leitura e outros para a produção.
Os alunos de escolas públicas e privadas estão em constante contato
com textos distintos, seja na esfera virtual ou material, utilizando-os para
realizar suas atividades diárias. A bula, o bilhete, a receita de bolo e
médica, o recado oral, a mensagem de texto e de voz, que circulam nas
redes sociais etc., são exemplos de usos linguísticos que fazem parte da
sociedade moderna, intensificando e ampliando e agilizando as interações
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comunicativas

entre

os

sujeitos

sociais,

que

promovem

sentidos

relacionados ao trabalho, lazer, realização profissional etc. Essa realidade
reforça a importância de trazer para a sala de aula gêneros textuais que
abordem temáticas da vida dos alunos.
Diante disso, o uso do gênero textual nas aulas de língua(gem) é
algo indispensável, afinal, somos produtores e leitores de textos, nascemos
para produzir sentidos, seja escrevendo, falando, gesticulando ou lendo
textos. Como diz Marcuschi (2008, p. 154), “é impossível não se comunicar
verbalmente por algum gênero”, em outras palavras, seria impossível
haver comunicação verbal entre os seres humanos se não fosse por meio de
um gênero textual. Por isso, o aluno não pode ser privado de refletir em
sala de aula sobre os textos que lê/produz em detrimento do ensino da
gramática tradicional, por exemplo, tal qual é abordada na escola por
grande parte dos livros didáticos e pelo professor de Língua Materna.
Leitura na escola: caminhos dos sentidos
A escola é uma das instituições mais importantes para o
desenvolvimento pessoal e intelectual do cidadão que precisa exercer sua
cidadania. Ela ajuda no aprendizado dos saberes necessários para o
desenvolvimento de habilidades e competências na leitura dos diversos
textos que são produzidos na sociedade e disponíveis na mídia. Todos os
dias, sujeitos são colocados em situações agenciadoras de efeitos de sentido
percebidos em consequência da existência de artefatos teóricos que baseiam
a interpretação e compreensão das unidades de sentidos materializadoras
do discurso.
Muitas vezes, os alunos não são levados a um aprendizado com
base na análise linguística dos gêneros textuais visando interpretar e
compreender os sentidos produzidos. Depois de apresentar alguns
modelos de ensino ultrapassado protagonizado por professores detentores
de conhecimentos ou controladores de tempo e do contato que o aluno tem
com o livro didático, Geraldi (2010) desenha o ensino/estudo do futuro
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mediado por um professor que considera a prática pedagógica uma relação
entre sujeitos (professor/aluno) com a herança cultural (memória
discursiva, ideologia). Acerca do professor, ele diz que:
a nova identidade a ser construída, não é a do sujeito que tem
as respostas que a herança cultural já deu para certos
problemas, mas a do sujeito capaz de considerar o seu vivido,
de olhar para o aluno como um sujeito que também já tem um
vivido, para transformar o vivido em perguntas (Geraldi, 2010,
p. 95).

O modelo de professor defendido é de alguém que se coloca na
posição de sujeito experiente que, por meio do diálogo, formula perguntas
e procura as respostas em conjunto com o aluno (sujeito). Dessa forma, o
professor pensaria no texto como a materialização de um discurso que foi
proferido por um determinado sujeito falando de um lugar específico sob o
efeito de determinada ideologia; por isso, negociou palavras e sentido bem
como deixou de fora informações que podem ser descobertas pelo
professor e alunos no ato de leitura.
Local da pesquisa e metodologia
A experiência didática em sala de aula foi desenvolvida em uma
turma de primeiro ano do Ensino Médio no período vespertino da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Joana Emília da Silva, no ano de
2016. A turma era composta por 35 estudantes com faixa etária de 14 a 17
anos, residentes no campo e na cidade de Fagundes-PB, sendo que grande
parte desses alunos são oriundos de regiões campestres da localidade,
participando de atividades como agricultura familiar e pecuária como base
para a renda das famílias.
Para realização desse trabalho, tomamos como tema norteador “A
cultura nordestina e diversidade linguística”, ampliando, no decorrer das
aulas, para a diversidade cultural brasileira, produzindo diferentes falares,
resultantes de aspectos regionais, culturais, sociais, históricos etc. Com isso,
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tivemos o objetivo de revisitar, por meio da leitura de gêneros textuais, a
cultura nordestina, tomando como ponto de partida as experiências que os
alunos têm no ambiente onde vivem para conhecer as riquezas linguísticas
presentes no Nordeste e nas outras regiões do Brasil. Para isso, fizemos uso
da leitura por prazer para entrar em contato com músicas, programas de
televisão, textos humorísticos, desenhos animados cordéis, charges, piadas
etc., assistindo, ouvindo, lendo e promovendo aulas dinâmicas, de modo a
prender a atenção dos alunos, por se tratar de conteúdos que fazem parte
das experiências e memórias discursivas dos educandos.
Com a finalidade de termos um bom funcionamento das ações
docentes e provocarmos os efeitos desejados, fizemos uso do livro didático
de português, complementado por textos xerocopiados de gêneros textuais
diversificados, slides, data show, notebook, caixinhas de som no espaço da sala
de vídeo, avaliando os resultados dessa ação docente por meio de avaliação
contínua, exercício de verificação da aprendizagem (exigido pelo sistema
escolar) e produção de textos, baseados nos conhecimentos adquiridos no
período de 5 encontros de duas aulas cada, totalizando 10 aulas.
Analisando a experiência
Para contextualizar o tema e o conteúdo que abordaríamos nas aulas
seguintes, ouvimos as músicas: Samarica Parteira, de Luiz Gonzaga; Doutor
do gado, interpretada por Aduílio Mendes; Vida de Vaqueiro, da banda
Mastruz com Leite e Casinha Branca, por Canindé. As canções apresentadas
em sala de aula desenham a identidade de pessoas que vivem no ambiente
campestre em contato direto com o semiárido nordestino, convivendo com
os animais, chuva, seca, os trabalhos do roçado e o cuidar do gado, a
convivência no trabalho, enfrentando dificuldades em momentos difíceis e,
por fim, a paz trazida pelo nascer do sol ou o decorrer do dia no lar
(Casinha Branca).
Nesse primeiro momento, após ouvirem, atentamente, as músicas,
os alunos expressaram, oralmente, a compreensão dos textos, relatando o
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que a música traduzia, demostrando a facilidade de compreensão dos
textos apresentados por conta da ativação de conhecimentos prévios
adquiridos na experiência advinda do meio social onde vivem. A
experiência do corpo, cérebro, com a sociedade, história, cultura etc. é
essencial para a construção de sentido na mente humana.
Em seguida, iniciamos a leitura de cordéis com o objetivo de
ampliar a compreensão do universo de vivência do homem nordestino,
principiado pelas músicas ouvidas anteriormente. Para isso, fizemos uma
exposição acerca da poesia popular expressa nesses gêneros textuais,
destacando a diferença entre ler e declamar tais textos. Explicamos que o
ato de declamar os cordéis exigia uma performance mais elaborada do
expositor, tendo em vista que o objetivo, não era apenas transmitir
informações, mas reproduzir as emoções e sensações que o texto procura
produzir no leitor/ouvinte. Com isso, declamamos os cordéis “A mulher que
vendeu o marido por 1,99”, de Janduhi Dantas e “As perguntas do REI a as
respostas de CAMÕES”, de Severino G. de Oliveira para a apreciação da
poesia popular.
Figura 1

Fonte: Acervo do professor

Depois da leitura, discutimos o conteúdo tratado por cada texto,
buscando fazer ponte com a realidade dos alunos e compreender aspectos
importantes acerca dessa literatura popular. Dessa forma, o objetivo foi
alcançado ao percebermos que as histórias dos cordéis, mesmo sem ter sido
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distribuída a versão impressa, prendeu a atenção de todos os alunos
(mesmo aqueles considerados pelos professores como sendo os estudantes
indisciplinados), permitindo um diagnóstico de aprendizado maior entre
eles, concretizado no momento de discussão, ao verificarmos que os
aprendizes respondiam positivamente aos comandos realizados na aula.
Esse resultado ocorreu porque as memórias discursivas dos alunos foram
ativadas pela leitura do cordel, uma vez que o professor se colocou na
posição de leitor em conjunto com o aluno para, por meio dos textos,
buscar compreensões de fatos presentes no cotidiano dos alunos.
No segundo encontro, distribuímos, entre os alunos, o cordel
impresso “No nordeste é diferente, é assim que a gente fala”, de Ismael Gaião
(2011), enfatizando a linguagem utilizada bem como a intergenericidade,
como aponta Marcuschi (2008), com o dicionário, tendo em vista que são
construídos conceitos de palavras usadas no Nordeste, sistematizadas na
estrutura de cordel. Logo após, distribuímos folhetos diversos para o
contato direto com os textos na sua forma impressa por meio da leitura
silenciosa. Em seguida, separamos uma parte da aula para discutirmos
sobre a origem da literatura de cordel e a arte da produção de xilogravuras
em matrizes, aproveitando também para iniciar os alunos na leitura de
textos literários.
A forma de leitura dos cordéis nos permite compreender que
reconstruir o sentido do texto significa trilhar os caminhos que o autor
percorreu na produção de determinado texto. Para isso, é possível
pensarmos em duas formas de percorrer esse caminho: a primeira diz
respeito à leitura solitária, desenhada por Garcez (2004), como sendo uma
reconstrução do pensamento do autor de forma solitária. Nesse tipo de
leitura, o interlocutor estará sujeito à ativação de conhecimentos que estão
além dos significados produzidos pelos elementos linguísticos do texto.
Dessa forma, o leitor precisa desenvolver pensamentos que ativam recursos
como a ironia, implícitos, conhecimentos sobre gêneros textuais etc.,
extrapolando a cognição do texto, exigindo a ativação de outros
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conhecimentos. A ação de compreender o texto fica a cargo do leitor,
cabendo a ele, refazer o pensamento do autor do texto sozinho.
A segunda forma de reconstruir o pensamento do autor se dá pelo
contato que o leitor/ouvinte com alguém mais experiente que se coloca na
posição de ator, encenando as particularidades do texto, permitindo que o
público possa vivenciar e enxergar por meio da exposição oral a
ressignificação do texto lido. No contexto de sala de aula, o professor se
coloca na posição de leitor mais experiente que lê junto com o aluno para
que aprenda com a vivência de leitura (GERALDI, 2010). Na leitura dos
gêneros trabalhados, tivemos a preocupação de nos colocar nessa posição,
desenvolvendo encenações das leituras realizadas, objetivando promover a
interação entre autor, texto, vozes, discursos e leitor/ouvinte, de modo a
prender

a

atenção

dos

educandos

para

a

manutenção

de

um

ensino/aprendizagem mais eficaz.
Depois de introduzirmos os estudos acerca dos diferentes falares de
uma língua portuguesa, no terceiro e quarto encontros, aprofundamos os
estudos sobre o fenômeno da variação linguística, utilizando tirinhas,
charges, programas de televisão, história em quadrinho adaptada em
desenho animado. Aproveitamos as aulas anteriores desenvolvidas em
torno do cordel para atentarmos ao estudo da linguagem utilizada pelos
sujeitos nordestinos, compreendendo que a forma de se expressar dentro
de um processo de enunciação se distingue de acordo com o sistema social,
cultural etc., de cada região do brasil.
Seguindo essa linha de raciocínio, apresentamos as especificidades
das variações linguísticas que são influenciadas por elementos importantes
da sociedade como: idade, sexo, classe social, no caso da variedade social;
ações do tempo que permitem com que as palavras da língua sofram
modificações, como é definida a variedade histórica; modificações na
língua por conta da cultura e costumes regionais do país, como atesta a
variedade regional. Além dessas variedades, estudamos a norma padrão da
língua portuguesa como sendo uma variante da língua, moldada segundo
os princípios e regras da gramática. Com o objetivo de gerar reflexões
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acerca das variedades regional, social e norma padrão da língua
portuguesa, lemos o texto “Tipos de Assaltantes”, de autoria desconhecida,
promovendo a leitura por prazer e a análise linguística.
Assaltante nordestino: — Ei, bichim… Isso é um assalto…
Arriba os braços e num se bula nem faça munganga… Arrebola
o dinheiro no mato e não faça pantim se não enfio a peixeira no
teu bucho e boto teu fato pra fora! Perdão, meu Padim Ciço,
mas é que eu tô com uma fome da moléstia…
Assaltante mineiro: — Ô sô, prestenção… Isso é um assarto,
uai… Levanta os braço e fica quetim quesse trem na minha mão
tá cheio de bala… Mió passá logo os trocado que eu num tô bão
hoje. Vai andando, uai! Tá esperando o quê, uai?
Assaltante gaúcho: — Ô, guri, ficas atento… Bah, isso é um
assalto… Levantas os braços e te aquietas, tchê! Não tentes nada
e cuidado que esse facão corta uma barbaridade, tchê. Passa as
pilas pra cá! E te manda a La cria, senão o quarenta e quatro
fala.
Assaltante carioca: — Seguinte, bicho… Tu te deu mal. Isso é
um assalto. Passa a grana e levanto os braços, rapá… Não fica
de bobeira que eu atiro bem pra… Vai andando e, se olhar pra
trás, vira presunto…
Assaltante baiano: — Ô, meu rei… (longa pausa) Isso é um
assalto… (longa pausa) Levanta os braços, mas não se avexe
não… (longa pausa) Se num quiser nem precisa levantar, pra
num ficar cansado… Vai passando a grana, bem devagarinho…
(longa pausa) Num repara se o berro está sem bala, mas é pra
não ficar muito pesado… Não esquenta, meu irmãozinho!
(longa pausa) Vou deixar teus documentos na encruzilhada…
Assaltante em Brasília: — Querido povo brasileiro, estou aqui
no horário nobre da TV para dizer que no final do mês,
aumentaremos as seguintes tarifas: Energia, Água, Esgoto, Gás,
Passagem de ônibus, Imposto de renda, Licenciamento de
veículos, Seguro Obrigatório, Gasolina, Álcool, IPTU, IPVA, PI,
ICMS, PIS, COFINS, etc… etc…
Fonte: www.piadas.com.br/piadas/ladroes/tipos-assaltantes.
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O texto utilizado serviu para levantarmos a discussão de que os
falantes utilizam a linguagem segundo as particularidades do ambiente
onde vivem, influenciados pela cultura regional, classe social, idade,
escolaridade e outros aspectos. Essa conversa direcionou os alunos ao
conhecimento das chamadas variedades regionais, sociais e norma padrão
como especificidades das variações linguísticas, abordadas, geralmente, no
currículo do primeiro ano do ensino médio.
No quinto encontro, iniciamos a aula com um vídeo do programa
de televisão “Pé na rua” exibido na emissora de televisão TV Cultura,
direcionado aos jovens. Assistimos, na sala de aula, à edição intitulada
“Gíria: qual é a sua?” em que os apresentadores João Victor d’Alves e
Gabriela França saem às ruas, perguntando aos jovens acerca das gírias que
eles utilizam no cotidiano. Nesse momento, os alunos prestaram bastante
atenção, pois foram orientados que assistissem ao vídeo e escrevessem as
gírias que eles conheciam e as que eles não conheciam para, mais tarde,
debatermos em sala de aula e formularmos uma compreensão do que seria
o conceito dessa expressão que denomina uma variante da língua.
Figura: 2

Fonte: http://tvcultura.com.br/videos/29210_pe-na-rua-giria-qual-e-a-sua-parte-i.html

Depois de assistirmos ao programa, conversamos sobre as palavras
coletadas à medida que os alunos, de forma aleatória, desenvolviam a
exposição do que tinham anotado, julgando grande parte das gírias
coletadas como sendo antigas (tendo em vista que o programa apresentava
gírias usadas até 2009), e sugerindo outras mais atuais, utilizadas entre os
jovens da atualidade, segundo a vivência de cada um. Esse vídeo também
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contribuiu para fazermos uma ligação com os conhecimentos adquiridos
anteriormente, refletindo acerca das noções de adequação e inadequação da
língua, levantando saberes sobre o fato de todas as variedades estudadas
possuírem seu valor no grupo social utilizada, não cabendo o julgamento
de linguagem correta ou errada, mas as ideias de adequação e inadequação
dos vocábulos em contextos de uso diferentes.
Outro ponto importante que abordamos, envolvendo a temática da
cultura nordestina e as variações linguísticas, foi a questão do preconceito
linguístico, trazendo alguns vídeos de reportagens jornalísticas apontando
o preconceito contra o nordestino, por conta das dificuldades enfrentadas
pela ação da seca. Partimos do preconceito racial, de forma geral, para
depois, restringir os estudos em torno do preconceito gerado pelo falar
diferenciado do sujeito nordestino, desencadeando discursos imaturos
entre determinadas pessoas, por não terem conhecimentos acerca da
dinamicidade da língua, ou pelo fato de ignorarem isso.
Em todas as ações docentes tivemos a preocupação de trazer para a
sala de aula a realidade dos alunos, selecionando textos que rememoravam
a realidade da localidade onde o plano de ensino foi executado. Além
disso, o uso dos diferentes gêneros textuais trouxe contribuições valiosas,
porque traziam releituras de enunciações cujas variantes da língua
ocorriam, simulando situações reais de uso dos elementos linguísticos
próprios de diferentes regiões do país. Diante disso, concordamos com
Geraldi (2010), quando defende a leitura em sala de aula como elemento
construtor de significação, por meio da articulação de saberes que foram
ditos do passado para se construir significações no presente e, assim,
contribuir para a manutenção do sujeito que se constrói e se constitui no
processo de dizer, ler e escrever, ativando memórias e atualizando
discursos.
Por isso, faz-se importante privilegiar os gêneros textuais em sala de
aula como defende Marcuschi (2008), porque eles permitem a produção de
sentidos e efeitos de sentido que caracterizam a comunicação dos
enunciadores. Somos produtores de textos, nascemos para produzirmos
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sentidos, então, não existe justificativa plausível capaz de reforçar a
ausência do texto, na aula de língua portuguesa, em detrimento do
ensino/estudo de gramática.
Considerações finais
O ensino de língua portuguesa, na educação básica, precisa ser visto
e realizado com um pouco mais de atenção, de modo a ter investimentos
(por parte do professor) em forma de planejamento para que os alunos
reconheçam a eficácia e importância dos saberes ensinados na escola,
percebendo o reflexo de elementos da vida cotidiana na sala de aula,
permitindo compreender que a escola contribui para a sua formação
pessoal e profissional enquanto cidadão. Este relato de experiência defende
a elaboração da aula de língua materna baseada em gêneros textuais para a
abordagem de conteúdos de forma contextualizada, de acordo com as
experiências de vida dos educandos, visando partir da realidade da
comunidade escolar a fim de ressignificar o ensino/estudo de linguagens
em sala de aula.
Portanto, o uso de gêneros textuais no ambiente de sala de aula é
indispensável para a manutenção de produção de significados, por meio da
leitura, visando a reconstrução dos sentidos e efeitos de sentido do texto,
atentando para as diversas possibilidades de compreensão dos gêneros
textuais em estudo. Por meio da leitura performática do texto, o
aluno/sujeito discursivo tem maior possibilidade de fazer esse jogo de
reconstrução do sentido do texto, porque entrará em contato com
elementos corporais, linguísticos, sociais, culturais, acionados no momento
da oralização do texto. Nesse trabalho, apesar de utilizarmos o cordel como
texto para adentrar na cultura nordestina e compreendermos as variações
linguísticas, fizemos uso de outros gêneros textuais escritos e orais, como
piadas, tirinhas, programas de televisão, jornais televisivos, charges,
músicas, histórias em quadrinhos, em forma de desenho animado, com o
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objetivo de ter contato com as diversas situações comunicativas que
ocorrem o fenômeno linguístico em estudo.
Desenvolvemos um trabalho satisfatório, pois obtivemos bons
resultados na avaliação contínua, realizada por meio da participação
interativa dos alunos nas aulas, nas produções de textos que fizeram em
sala de aula e também no grande aproveitamento nas tradicionais provas
exigidas pelo sistema escolar. Dessa forma, sentimos que o trabalho,
utilizando essa metodologia de ensino, surtiu efeitos positivos e deve servir
de modelo e inspiração para outros momentos futuros, atentando as
modificações possíveis na metodologia, acervo de textos utilizados,
instrumentos pedagógicos e outros aspectos.
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