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PROTAGONISMO JUVENIL A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE       

MEMES 

 
Denise Leite Peruzzo1  

Rita Melissa Lepre2 
Vera Lúcia Mungo Zambon3  

 

RESUMO 
O presente trabalho discorre sobre o uso dos memes como recurso lúdico e pedagógico para o 
desenvolvimento do protagonismo juvenil numa escola do Programa Ensino Integral da rede estadual 
do estado de São Paulo. Procura ressaltar a importância de a escola utilizar as tecnologias e redes sociais 
para estreitar diálogos com os alunos e torná-los mais próximos e participativos nas decisões a respeito 
de seu processo de ensino-aprendizagem e demais assuntos escolares, desenvolvendo, dessa forma, o 
senso crítico e a cidadania participativa dos adolescentes. 
 

 

INTRODUÇÃO 

          “Protagonista” é um termo proveniente do grego prōtagōnistḗs, que pode ser traduzido como 

“competidor ou lutador principal”(prot-: primeiro; agonistís: competidor, lutador). No contexto da 

educação, fazer do estudante o protagonista significa colocá-lo como elemento central na prática 

educativa; isto é, como um dos responsáveis pelo seu próprio processo de formação, que participará 

ativamente de todo o procedimento de elaboração e execução das propostas educacionais. De acordo 

com o educador mineiro Antônio Carlos Gomes da Costa, um dos pioneiros a desenvolver essa prática 

educativa com os jovens, o termo Protagonismo Juvenil, enquanto modalidade de ação educativa, é a 

criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jovens envolverem-se em atividades 

direcionadas à solução de problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. 

           A participação autêntica e democrática nas práticas protagonistas traz retornos valiosos para os 

jovens, que melhoram a autonomia, a autoconfiança e a autodeterminação em uma fase bastante 

complexa da vida, na qual estão construindo sua identidade. Acreditamos que a utilização memes, já 

considerados um gênero textual, pode estimular o desenvolvimento da reflexão crítica e do 

protagonismo dos alunos em diferentes níveis de realidade. Quando analisamos os memes publicados 

pelos internautas nas redes sociais, em especial no Facebook, notamos que criar táticas que 

intencionalmente permitam que os alunos se enxerguem como agentes que interagem o tempo todo 

com o discurso midiático é uma estratégia potencial para tornar nossos estudantes mais 

compromissados e ligados à escola à qual pertencem, assumindo uma postura mais participativa nas 

 
1 Mestra em Ensino, pela Unesp/Bauru, especialista em Ciências Humanas e suas Tecnologias, pela UNICAMP, especialista em Gestão Escolar pela USP, 
professora no Programa Ensino Integral.   
2 Psicóloga, Mestre e Doutora em Educação e Livre-Docente em Psicologia da Educação. Atua como professora associada da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), campus de Bauru, junto ao Departamento de Educação da Faculdade de Ciências. 
3 Professora de História no Programa Escola Integral do Estado de São Paulo. 
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discussões que envolvem sua aprendizagem, o ambiente escolar e a sociedade na qual estão inseridos.  

 

METODOLOGIA  

          Inicialmente, realizamos a análise de documentos e a leitura de obras acadêmicas, teses, 

dissertações, periódicos, planos de aulas, livros e divulgações provenientes de órgãos oficiais sobre os 

desafios enfrentados para criarmos condições de ações que contribuam com o desenvolvimento do 

protagonismo juvenil no meio acadêmico e sobre maneiras de interligarmos essas práticas às 

tecnologias a fim de estimular a participação dos alunos. A partir disso, observamos quais temas e 

conteúdos poderiam ser trabalhados em sala de aula, além de quais habilidades deveríamos priorizar. 

Para determinar os memes com que trabalharíamos, examinamos sites e redes sociais diversos. Durante 

a realização de nosso trabalho tivemos a participação de alunos do ensino médio, com idades de 15 e 

17 anos, de uma escola do Projeto Ensino Integral da rede pública estadual em Araçatuba, SP. Além 

das aulas explicativas e dos debates, como instrumentos para a coleta de dados fizemos a observação 

participante e, como atividade pedagógica, a criação de memes.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

             Trabalhar o protagonismo juvenil utilizando os memes como fio condutor pode, além de 

desenvolver no aluno o conhecimento sobre o que é ser protagonista, diminuir o regime linear tão 

presente no ambiente escolar, expandindo nele um olhar crítico para os diferentes níveis de realidade. 

A partir das análises dos memes e das discussões sobre protagonismo juvenil, trazer as discussões 

sobre o que é vivenciado nos ambientes virtuais para a sala de aula é uma necessidade. Já sabemos 

que as redes sociais persistirão, ganhando mais espaços como um ambiente de variadas experiências 

que continuarão se transformando e criando novas classes de identidade. Cabe à escola não enxergá-

las como adversárias, mas pensar em estratégias para estreitar o diálogo com os alunos, incluindo-se 

nesses espaços virtuais.  

             As salas de aula também são espaços de convivência, onde há muito a ser estudado, 

compartilhado e discutido. Por essa razão, é um ambiente concreto para se debater valores, ideias e 

conceitos compartilhados e difundidos nas redes sociais. Sabemos que a vida em rede tem uma 

dinâmica própria, pois permite que os internautas exponham percepções de mundo que jamais seriam 

reveladas no mundo real. A escola pode usufruir-se dessas percepções para aguçar a reflexão crítica e 

a autonomia dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento do protagonismo juvenil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Almejamos conseguir por meio desse trabalho a aproximação entre a escola e as novas formas 

de manifestações culturais e sociais no meio virtual, aproximar professores e alunos, colocando ambos 

como construtores de uma nova realidade, onde os jovens possam atingir, de acordo com a teoria 

piagetina sobre o desenvolvimento do juízo moral, a posição mais elevada da moralidade, a autonomia 

e, de acordo com KOHLBERG, deixar a postura inicial de obediência pura à autoridade e chegar ao 

nível de basear suas ações em princípios éticos universais internamente legitimados denominados pós-

convencional, possibilitando aos jovens se tornarem realmente protagonista.  

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  
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ARTE E FÍSICA NA ESCOLA: APRENDENDO DE FORMA LÚDICA 

Carita Pelição4 

 

RESUMO 

O presente capítulo relata a experiência de uma professora de arte no uso de experimentos da física e 
química no ensino lúdico das cores para alunos em turmas do ensino médio de uma escola pública na 
cidade de Pederneiras, interior do estado de São Paulo. O planejamento das aulas aqui descrito teve 
como referência um curso para a especialização de professores oferecido pelo Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo — Campus Butantã/SP, com mediação da Prof.ª Doris Kohatsu, ocorrido 
no mês de janeiro do ano de 2018. A experiência da autora, como professora atuante na rede pública 
de ensino do estado de São Paulo, mostra que a escola contemporânea continua segmentando os 
conhecimentos, fazendo com que o aluno não consiga estabelecer relações entre as disciplinas que 
estuda. Essa situação se agrava porque a não relação que se estabelece na sala de aula gera um 
estranhamento entre a instituição escolar e o que é a vida. Isto é, o aluno não percebe que um faz parte 
do outro e se vê injustamente obrigado a frequentar aulas que fazem pouco ou nenhum sentido. Dessa 
forma, o objetivo deste relato é evidenciar que é possível o trabalho conjunto, interativo e 
interdisciplinar entre as ciências da natureza e as linguagens (especificamente a arte), mostrando que 
antigos paradigmas do ensino tradicional podem e devem ser rompidos. Nas considerações finais, 
destaca-se o protagonismo dos estudantes e a satisfação dos alunos com a oportunidade de construírem 
seu próprio conhecimento e de terem a liberdade de investigar e pesquisar materiais diversos. 
 

INTRODUÇÃO 

“Os alunos não são mais como antigamente”, “a escola contemporânea não acompanha o 

pensamento dos estudantes”, “o ensino continua dividido em gavetas”. Essas e outras falas são 

comuns no universo educacional, e, mesmo assim, a escola continua trilhando seu percurso seguindo 

sempre pelo mesmo trajeto. Uma das formas para começarmos a perceber alguma mudança na 

educação brasileira é através das parcerias entre os professores de diversas áreas de atuação, pois, 

dessa forma, o aluno poderá compreender que existe conexão entre o que se aprende em uma 

disciplina e outra, de modo que ele consiga encaixar a escola a seu próprio contexto de vida. 

 É nesse sentido que a Base Nacional Comum Curricular — BNCC propõe uma educação 

integral visando à formação e ao desenvolvimento global do ser humano contra a fragmentação do 

conhecimento. Mas como integrar arte e física/química? Para responder a esse questionamento, 

buscou-se as competências gerais da BNCC. 

A competência geral número dois fala em: 

 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, 2017, p. 15, grifo 
nosso). 

 
4 PELIÇÃO, Carita. Licenciada em Artes Visuais, neuropsicopedagoga e pedagoga. Professora de Arte na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 
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Sobre o ensino de arte, temos que “a prática investigativa constitui o modo de produção e 

organização dos conhecimentos em Arte” (BRASIL, 2017, p. 191, grifo nosso).  

Já quanto à área de ciências da natureza, a Base Nacional Comum Curricular traz: 

 

[...] a área de Ciências da Natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do 
saber, precisa assegurar aos alunos do ensino fundamental o acesso à diversidade de 
conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação 
gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. 
(BRASIL, 2017, p.319, grifo nosso). 

 

O documento ainda afirma que “o processo investigativo deve ser entendido como elemento 

central na formação dos estudantes [...]” (BRASIL, 2017, p.320, grifo nosso). 

 Assim fica evidente a importância de o aluno ser o protagonista na aprendizagem, investigando 

e pesquisando com orientação do professor, de modo que seja responsável pela construção de seu 

conhecimento e não um mero espectador que não consegue fazer relações entre o que vivencia no 

interior de escola e fora dela. Esse protagonismo é denominado ensino investigativo. 

 

ARTE E INTERDISCIPLINARIDADE 

 Conforme aponta o Currículo do Estado de São Paulo (2012, p. 191), para que a arte possa ser 

de interesse cultural dos alunos, “é preciso pensar em processos educativos que ofereçam modos de 

aproximação com a arte e suas linguagens artísticas”. 

Foi pensando nessa aproximação que se chegou à definição do tema “cor” para pautar os 

estudos na aula de arte. Para fundamentar essa temática, a física e a química foram utilizadas de forma 

interdisciplinar como suporte essencial, através da investigação e experimentação científica. 

 Acerca da interdisciplinaridade, Ivone Mendes Richter diz: 

Os trabalhos interdisciplinares são, muitas vezes, realizados sob a forma de projetos. Trabalhar 
com artes de uma forma interdisciplinar tem se mostrado muito importante [...]. Não se trata 
de tomar as outras disciplinas e integrá-las às artes, nem colocar a Arte a serviço das outras 
disciplinas. Ivani Fazenda (1922, p. 8) diz que a interdisciplinaridade é antes de tudo uma 
questão de atitude, “uma atitude diferente a ser assumida frente ao problema do 
conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção fragmentária para unitária do ser 
humano (RICHTER, 2012, p. 96). 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A sequência didática foi aplicada durante o primeiro bimestre de 2018 nas turmas do primeiro 

e segundo ano — manhã e noite — do ensino médio, em sala de aula. Procuramos trabalhar de forma 

individual e em grupos direcionados, em nível crescente de dificuldade, ao longo de 16 aulas de 50 

minutos cada.  
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Como o estudo foi no início do ano, as duas primeiras aulas foram utilizadas para acolher os 

alunos, conhecer os interesses pessoais e as expectativas de aprendizagem deles. Essa é uma etapa que 

considero de extrema importância, pois, sem entender como os estudantes pensam, sentem e projetam, 

é muito difícil planejar aulas que os conquistem. Acredito que uma conversa, com as cadeiras 

organizadas em formato de roda, seja a melhor forma de trocar conhecimentos de maneira horizontal 

e bilateral. Além do primeiro diálogo, fiz um levantamento dos conhecimentos e principais dúvidas que 

os alunos tinham acerca do tema. Mesmo estando no ensino médio, muitos deles me disseram que não 

tinham estudado sobre as cores, sendo que tiveram dificuldades em dizer, por exemplo, a mistura de 

pigmentos que resulta na cor verde. 

Na semana seguinte, expus aos estudantes como seriam as próximas aulas, o que é o ensino 

investigativo, quais os materiais que utilizaríamos, a importância da participação ativa deles e, por fim, 

a forma de avaliação. É fundamental que o professor deixe bem claro todo o planejamento da aula. 

Caso contrário, o aluno poderá não entender a finalidade e os processos de aprendizagem, e, nesse 

caso, a projeção pedagógica elaborada pelo professor não terá sentido para ele. 

Para que a realização dos experimentos e investigações pudessem ocorrer, os estudantes foram 

responsabilizados em providenciar os materiais necessários, alguns de uso comum e outros fornecidos 

pela escola, como: CD, canetinha, lápis de cor, caderno de desenho, caixinhas de creme dental etc. 

Quanto à avaliação, os critérios combinados e acordados entre professora e alunos foram: empenho na 

realização das atividades, uso de material adequado e uso contínuo do caderno de desenho como 

suporte para registrar as descobertas e dúvidas que fossem surgindo ao longo do bimestre. 

Na sequência, foi explicado sobre as cores primárias, secundárias e terciárias, as quais foram 

exploradas pelos alunos, primeiro através do lápis de cor e depois através da tinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: pesquisando combinação de cores 
(arquivo pessoal) 
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Na sequência, para que os estudantes compreendessem melhor como combinar as cores, 

considerou-se o uso do círculo cromático para as cores-pigmento e o uso de sobreposição de filtros de 

luz para o caso das cores-luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sequência, os alunos fizeram uso da cromatografia (HOSOUME, 1998) — um recurso 

utilizado pela química para a separação e purificação de pigmentos. Os materiais necessários foram: 

papel para filtro de café, copo, água e canetinha. Nesse experimento faz-se uma marcação com a 

canetinha em um pedaço de filtro de café. Quando o papel é colocado em contato com um meio 

líquido — neste caso, a água —, ocorre a separação dos pigmentos que foram utilizados para formar 

a “cor base” da canetinha testada. É um experimento bem prático, e os alunos conseguem perceber a 

mistura de cores primárias, secundárias e terciárias na prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois foi realizada a decomposição da luz com auxílio de um espectroscópio, produzido pelos 

próprios estudantes. Foi necessário utilizar o CD, a caixinha de creme dental, fita isolante e estilete. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: círculo cromático  
(arquivo pessoal) 

 

Figura 3: mistura de cores complementares com base no 
círculo cromático (arquivo pessoal) 

 

Figura 4: cromatografia (arquivo pessoal) 
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Em seguida, a experiência científica foi voltada ao Disco de Newton — cuja fabricação pediu 

discos de papéis, lápis de cor e um peão para girar —, com a tentativa de chegar à cor-luz branca. Vários 

testes foram feitos com as cores até a aproximação do branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sequência didática teve um excelente desenvolvimento com as turmas. A princípio, os alunos 

ficaram surpresos com o formato da aula, mas logo demonstraram interesse e curiosidade, 

empenhando-se em experimentar e vivenciar as propostas. Além disso, o conhecimento aprendido no 

primeiro bimestre foi desenvolvido no decorrer do ano, dentro de outros assuntos. 

A realização da sequência didática relatada confirmou o quanto os alunos precisam de inovação 

no modo de dar aula e, principalmente, de contextualização entre os conteúdos das disciplinas que 

estudam na escola, para que relacionem-se a suas vivências em vez de serem simplesmente assuntos 

isolados e desconectados da realidade deles. 

O que mais chamou a atenção foi o protagonismo dos estudantes e a satisfação deles com a 

oportunidade de construírem seus próprios conhecimentos e de terem a liberdade de investigar e 

pesquisar materiais diversos, ainda mais no contexto da aula de arte, a qual acreditavam que fosse um 

momento para “desenhar” — pensamento que foi desconstruído através da inovação, da 

interdisciplinaridade e do planejamento. 
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Figura 5: construção de espectroscópio e decomposição da luz (arquivo pessoal) 

 

Figura 6: círculo cromático (arquivo pessoal) 
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É POSSÍVEL AVALIAR DE FORMA LÚDICA? 

Carita Pelição5 

 

RESUMO 
Ainda existe a crença de que o ensino da arte é voltado apenas àqueles que possuem talento; sendo, 
portanto, algo restrito. Esse pré-conceito fica mais evidente quando nos deparamos com aulas 
centradas em conteúdos fragilizados, estereotipados, temas festivos ou estudo de obras clássicas sem 
contextualização. Assim, a arte acaba sendo estigmatizada e deixada de lado, o que contribui para uma 
cultura de exclusão. Tal aspecto é ainda mais enfatizado quando os alunos, ao longo do ensino 
fundamental, são estimulados a reproduzirem técnicas básicas como desenho, pintura e colagem sem 
terem a oportunidade de vivenciar a arte de fato, em sua história e essência. O que piora ainda mais 
esse cenário são as avaliações, objetivo deste relato. Muitos alunos declaram que precisaram e ainda 
precisam realizar avaliações que não fazem sentido com a prática executada em sala de aula, e, ainda, 
que as avaliações são claramente uma forma de puni-los pelo mau desempenho escolar. Esse último 
aspecto, por sua vez, tem sido tema de discussões de educadores ao longo dos anos, mas ainda hoje 
não existe um consenso sobre qual é a melhor maneira de se avaliar um aluno ou sobre o que avaliar. 
Com relação à arte, o assunto gera mais controvérsias devido à essência prática que a disciplina carrega 
consigo. É pensando nessa questão que o presente capítulo relata a experiência de uma professora de 
arte da rede pública estadual (SP) de ensino com uma forma de avaliação distinta das tradicionalmente 
empregadas nas escolas. Tratamos, assim, da escolha da avaliação utilizada em uma turma de 1.o ano 
do ensino médio e de como se deu a interação dos alunos com ela.  
 

INTRODUÇÃO 

No decorrer das aulas de arte no ensino público, foi possível perceber a dificuldade que os 

alunos têm em compreender a arte enquanto qualificação do olhar, enquanto meio de apropriação da 

realidade. De maneira inconsciente, havia impregnado um conceito de que o ensino de arte nas escolas 

é voltado apenas para o ato de desenhar, e, ainda, que esse ato não poderia ser feito por todos, devido 

à crença de que é necessário nascer com habilidades específicas para isso. Notou-se, portanto, uma 

noção de que o ensino da arte é voltado apenas àqueles que possuem talento, sendo, dessa maneira, 

algo supostamente restrito na concepção dos jovens. No ensino médio, essa conotação se acentua. De 

acordo com Consuelo Schlichta: 

 

No ensino fundamental, o fazer, por meio da absorção de um receituário de técnicas, de fato, 
assumiu um papel de destaque. Porém, no ensino médio, as consequências dessa lógica, por 
razões óbvias, são mais dramáticas. A generalização e a disseminação da crença de que o 
campo da Arte é regido pelo mistério e pelo gosto que, no senso comum, “não se discute”, 
levam muitos educadores a concluírem que a Arte não merece ocupar a atenção dos alunos 
[...] (SCHLICHTA, 2009, p. 33). 

 

Foi nessa perspectiva que percebeu-se uma nítida cultura de exclusão dos estudantes que não 

têm habilidades manuais e uma consequente falta de interesse em ir à escola ou participar das aulas 

devido a estereótipos enraizados. 

 
5PELIÇÃO, Carita. Licenciada em Artes Visuais, neuropsicopedagoga e pedagoga. Professora de Arte na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 
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 Através de conversas com os alunos, entender o porquê desse comportamento exclusivo não 

foi difícil, uma vez que relataram passar pelo ensino fundamental praticamente reproduzindo técnicas 

básicas como desenho, pintura e colagem, sem ter a oportunidade de vivenciar a arte de fato, em sua 

história e essência. O que agravava ainda mais essa situação eram as avaliações aplicadas pelos 

professores (não apenas na disciplina de arte, mas nas outras também). Segundo os próprios estudantes, 

as avaliações eram realizadas de modo que tivessem pouca ou nenhuma relação com o que praticavam 

em sala de aula, além de um claro aspecto punitivo e classificatório. Sobre isso, José Carlos Libâneo 

diz: 

 

[...] já no início do ano letivo o professor costuma “prever” quais os alunos que serão 
reprovados. Geralmente, essa previsão acaba se concretizando, pois os reprovados no final do 
ano são geralmente aqueles já “marcados” pelo professor. Além disso, alunos com diferente 
aproveitamento recebem tratamento desigual, pois o professor prefere os que melhor 
correspondem às suas expectativas de “bom aluno” (LIBÂNEO, 2013, p. 40). 

 

Havia ficado nítida, portanto, a necessidade de mudar aquela percepção errônea acerca da arte 

e, principalmente, do significado e importância das avaliações como meio de se verificar o 

conhecimento dos alunos (e não de puni-los). Era necessário mudar a ideia que tinham a respeito do 

trabalho desenvolvido pela própria professora em sala de aula, enquanto professora. Afinal, para 

Libâneo: 

 

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve 
acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Por meio dela, os resultados 
que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são 
comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades, e 
reorientar o trabalho para as correções necessárias. A avaliação é uma reflexão sobre o nível 
de qualidade do trabalho escolar tanto do professor como dos alunos. Os dados coletados no 
decurso do processo de ensino, quantitativos ou qualitativos, são interpretados em relação a 
um padrão de desempenho e expressos em juízos de valor (muito bom, bom, satisfatório etc.) 
acerca do aproveitamento escolar (LIBÂNEO, 2013, p. 216). 

 
 

 Contudo, para permitir que os alunos tivessem uma nova concepção acerca da avaliação, surgiu 

a seguinte pergunta: é possível avaliar de forma lúdica, através de um jogo, por exemplo? Para responder 

a esse questionamento, buscou-se apoio em Huizinga (2000, p. 6), que afirma que “o jogo é uma 

categoria absolutamente primária da vida, tão essencial quanto o raciocínio”, e em Libâneo (2013, p. 

225), que diz que “a verificação e a qualificação dos resultados da aprendizagem [...] visam sempre [...] 

estimular os alunos a continuarem dedicando-se aos estudos”. Assim, se o jogo é inerente ao ser 

humano, e se a avaliação tem o objetivo de estimular a aprendizagem, então o professor pode e deve 

realizá-la em formato de jogo. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Através do referido embasamento teórico, portanto, uma pesquisa sobre jogos possíveis de 

serem realizados no contexto da sala de aula foi realizada. Optou-se pelo famoso “torta na cara”, que 

segue os atributos da avaliação formativa (como deveria ser) descritas por Wiggins (apud PERRENOUD, 

2002, p. 25) e que contempla, entre outras características de uma avaliação autêntica, as seguintes: 

conhecimento antecipado acerca das tarefas e exigências cobradas na avaliação; inclusão de tarefas 

contextualizadas; contribuição para que os estudantes desenvolvem mais suas competências; utilização 

funcional de conhecimentos disciplinares; colaboração entre os pares.  

A avaliação aqui descrita foi inspirada no programa “Passa ou Repassa”, que é exibido na 

atualidade sob comando do apresentador Celso Portiolli na emissora de televisão SBT. No programa, 

duas equipes são separadas para competir entre si respondendo perguntas variadas. Em sala de aula, os 

alunos da turma de 1.o ano do ensino médio também foram divididos em duas equipes; contudo, as 

perguntas foram específicas sobre o assunto abordado durante o segundo bimestre do ano de 2019, 

que foi a arte na Idade Média e no Renascimento.  

A princípio, os alunos foram consultados sobre o interesse em participar do jogo “torta na 

cara” como um meio de avaliação. Tendo um retorno positivo de todos, a professora explicou as regras, 

delimitou uma data, esclareceu quais assuntos seriam cobrados e especificou que a prática demandaria 

colaboração, em relação à elaboração de perguntas e à utilização de materiais diversos para as 

brincadeiras e preparação da torta. 

O jogo seria realizado uma semana antes do início das férias de julho para que houvesse tempo 

de orientar os estudantes que tivessem alguma dúvida com relação ao conteúdo do bimestre. Então, 

nas aulas anteriores à realização da avaliação, os alunos foram estimulados a reverem o assunto e 

materiais estudados. Eles foram divididos em cinco grupos, e cada um deles foi responsável por 

elaborar três questões distintas com três alternativas cada e por sugerir algumas possíveis brincadeiras 

para serem realizadas em caso de resposta errada. A professora, por sua vez, elaborou outras quinze 

perguntas sem opções de alternativas, adequou as questões dos estudantes e, por fim, selecionou 

materiais adequados para a execução das brincadeiras, bem como providenciou os ingredientes para a 

produção da torta.  

Com relação à torta, há várias opções de receitas disponíveis na internet. A professora optou 

pela seguinte receita, que ficou com a consistência ideal para a finalidade desejada. Os ingredientes 

utilizados foram: 

• Um copo de água gelada; 

• 3/4 de copo de açúcar (usamos refinado);  

• Duas a três colheres (sopa) cheias de emulsificante alimentar; 
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• Uma pitada de corante alimentício (da cor que desejar); 

Basta bater os ingredientes na batedeira por um minuto (a batedeira foi disponibilizada 

gentilmente pela mãe de uma das alunas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A receita foi executada no dia do jogo, após as perguntas terem sido esgotadas e os pontos dos 

grupos contabilizados. Os alunos do time com menos pontos receberam as tortadas da própria 

professora. Isso foi combinado com a sala para evitar que o time adversário empregasse muita força 

contra o rosto dos colegas ou que a torta fosse espalhada de forma exagerada por todo o rosto. Afinal, 

os alunos teriam que permanecer na escola por mais duas aulas, e a intenção era que houvesse uma 

vivência positiva e não um descontentamento. 

No dia, separou-se a turma em dois grupos. Na lousa, colocou-se o nome dos grupos e um 

aluno específico se ofereceu para ser o responsável pela marcação dos pontos e conferir o cumprimento 

das atividades no tempo correto, bem como a qualidade da execução das brincadeiras (gincanas). 

A professora deixou em cima da mesa três pequenas caixas. Na primeira, havia as perguntas 

com alternativas, que foram utilizadas na primeira fase do jogo. A segunda continha as perguntas sem 

opções de alternativas, direcionadas para a segunda fase. Por último, da terceira caixa, um representante 

do grupo deveria selecionar um dos papeis — de forma aleatória — que indicaria um desafio 

(brincadeira) a ser cumprido no caso de a pergunta feita ter sido respondida de forma errada. Os 

desafios foram desde cantar uma música infantil até pular com uma só perna pela escola. 

Uma pessoa de cada grupo era escolhida para responder às perguntas, sendo que houve um 

revezamento para que todos pudessem participar de alguma forma, fosse respondendo ou executando 

os desafios. Contudo, antes que cada resposta fosse dada como definitiva, era necessário que todos do 

grupo chegassem a um consenso. Essa regra permitiu que os alunos debatessem suas ideias e 

retomassem o que aprenderam. 

 

 

Figura 1: preparando a torta (arquivo 
pessoal) 
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Por fim, houve um grupo que obteve menos pontuação e, como combinado, os alunos desse 

time receberam as tortadas da própria professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização desse tipo de avaliação, percebeu-se uma participação ativa dos alunos e o 

envolvimento de todos. Ficou nítido que a escola precisa inovar no modo como identifica as 

dificuldades e conhecimentos dos estudantes, e que a avaliação não é um instrumento de punição. 

Verificou-se que a consulta feita com antecedência aos alunos acerca do interesse em participar 

do jogo “torta na cara” como forma de avaliação foi importante para que eles se envolvessem e 

colaborassem com a preparação e execução do atividade. Notou-se que, quando o aluno se sente parte 

de todo o processo educacional, principalmente da avaliação, ou seja, quando existe contextualização 

entre conteúdo estudado e a devolutiva do conhecimento ao professor por meio lúdico e dinâmico, o 

estudante demonstra proatividade, interesse e participação ativa na aula, o que representa um cenário 

diferente das escolas que insistem em manter um modelo de ensino tradicional e obsoleto.  

Com a finalização da atividade, foi possível cumprir os objetivos de permitir que os alunos 

tivessem uma nova concepção acerca do que é a avaliação e de fazê-los compreender que seu propósito 

é estimular a aprendizagem. 
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Figura 2: alunos levando trotadas (arquivo pessoal) 
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EMPREENDEDORISMO NA SALA DE AULA: ECONOMIA COLABORATIVA E 

GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DE ATIVIDADES AMBIENTAIS 

 
Filipe Pimenta Carota6  

 

RESUMO 
Entre empresas e companhias internacionais, o termo empreendedorismo passou a ser utilizado como 
sinônimo de procura por oportunidades, expansão de negócios e revolução mercadológica. Na busca 
de negócios voltados ao desenvolvimento ou aprimoramento com capacidade de ser repetível e 
escalável, o termo empreendedorismo se difundiu na literatura acadêmica no campo da administração 
entre 1970–1980. Na educação, o termo encontra-se empregado nos últimos 10 anos como uma 
importante habilidade a ser passada para formar alunos autônomos, preparados para o mercado de 
trabalho, capazes de construir o seu projeto de vida e de desenvolver soluções tecnológicas voltadas à 
economia colaborativa. Esse trabalho visa compreender a dimensão empreendedora da educação 
trabalhada em uma instituição de ensino privada com alunos do ensino médio. Considerando que as 
aulas desse segmento são realizadas a partir da metodologia OPEE (Projeto de Vida e 
Empreendedorismo), cabe a nós nos perguntarmos de que forma o empreendedorismo é realizado em 
sala de aula.  Para tanto, realizamos um estudo de caso das ações didáticas pedagógicas de uma 
instituição de ensino privada no interior de São Paulo. A fundamentação teórica teve como referência 
os trabalhos realizados por Louis Jacque Filon (2007), Marco Antônio Oliveira (2010) e Bezamat de 
Souza Neto (2003). Este trabalho ajuda a construir reflexões aos educadores quanto ao uso do 
empreendedorismo no espaço escolar como forma de alcançar a autonomia discente, por uma 
economia colaborativa como possibilidade de ganho, que seria sustentada por pilares de respeito e 
preservação do meio ambiente. Além disso, o trabalho é uma possibilidade de repensar os espaços de 
ensino-aprendizagem dentro da unidade escolar.  
 

INTRODUÇÃO 

O século XXI trouxe um cenário de grandes transformações no setor produtivo, de marketing 

e de inovações tecnológicas. Na mesma velocidade em que a tecnologia é atualizada pelas grandes 

empresas de software e de gestão de dados, novos conhecimentos são produzidos em todas as áreas da 

ciência, visando a uma capacidade de negócios escaláveis e repetíveis. Nesse cenário, as escolas 

configuraram o seu modo de pensar dentro de uma nova ordem do capital. Sendo assim, não podemos 

pensar uma prática pedagógica realizada em um espaço escolar que esteja deslocado do tempo em que 

vivemos. 

 O primeiro movimento no sentido de entender o termo empreendedorismo teve origem em 

conferências e publicações voltadas à administração científica, sobretudo graças a gestores que queriam 

potencializar pequenas empresas ou capacitar seus colaboradores na busca de soluções. Esse 

movimento foi consolidado na difusão de valores como inovação, baixo custo, criatividade e 

crescimento. 

 
6Licenciado em Pedagogia pela Unimes; licenciado e bacharelado em História pela Unesp – Franca; mestre em Planejamento e Análise de Políticas Públicas 
– Políticas e Gestão Educacional; professor de História/Empreendedorismo no Colégio Ideal em Ribeirão Preto e professor universitário no curso de 
Pedagogia pela Anhanguera – Sertãozinho.  
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 A educação brasileira viveu nesse mesmo período uma grande transição do final de uma era 

militar à redemocratização. A luta em defesa de educação gratuita, de qualidade, pública e universal 

visava consolidar uma educação para todos. Nesse cenário, com a Constituição Federal de 1988, o 

sistema brasileiro foi organizado de modo que as escolas deveriam utilizar a gestão democrática como 

referência na construção de sua proposta pedagógica. Anos depois, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação consagrou o termo gestão democrática ao tratar da organização dos sistemas de ensino. 

 Uma vez que as escolas gozaram de autonomia para a construção do seu Projeto Político 

Pedagógico, sobretudo as da rede privada, o termo empreendedorismo passou a ser utilizado em várias 

propostas escolares. Esse termo apregoa uma educação personalizada, voltada à autonomia dos alunos 

e à capacidade de formar um cidadão coletivo. Nesse sentido, Barbosa (2017) ressalta que estamos 

vivendo um momento de transição, no qual tecnologia e informação devem superar desafios como 

desigualdade, aquecimento global e preservação do meio ambiente.  

 Ao analisar a obra de Deheinzelin (2013), Barbosa evidencia a importância das práticas 

sustentáveis e de uma sociedade em rede baseada em uma economia criativa. Essa economia, oposta 

aos velhos padrões, é rápida, dinâmica e modifica as próprias estruturas do ganho do capital. No espaço 

escolar, espaços tradicionais de aprendizado também são modificados; ou seja, alunos empreendedores 

passam a desenvolver soluções para questionamentos que afetam o espaço escolar ou a comunidade 

no qual estão inseridos.  

 Em uma pesquisa divulgada no ano de 2018 pela Seae — Secretaria de Acompanhamento 

Econômico do Ministério da Fazenda, aprontam-se para a prática da economia colaborativa um sistema 

em torno do compartilhamento de recursos humanos e físicos. Esse modelo de economia envolve os 

processos de produção, distribuição e consumo consciente de bens, serviços e produtos pelas pessoas 

ou por organizações. Essas mudanças abrem caminho para eliminar custos intermediários, viabilizar 

transações e alocar recursos de modo mais eficiente. Isto é, segundo esse modelo, deve-se empreender 

inclusive na forma como se pensa o modelo de educação, desde o financiamento até as práticas 

realizadas no espaço escolar. 

O significado inicial da expressão entrepreneur, de acordo com Neto (2003), é “aquele que evita 

brigas”. No período da Revolução Francesa, marco da Idade Contemporânea na historiografia 

ocidental, a expressão se relacionava com as pessoas que conduziam as expedições militares. Quando, 

no século XVIII, Richard Cantillon, um banqueiro, se refere à palavra no contexto empresarial, assim 

o faz em referência àquele que visa correr um risco não assegurado.  

Cantillon foi um homem que buscou oportunidades em seu tempo. Inteligente e preparado nos 

negócios, preocupou-se com o gerenciamento deles e com a otimização das oportunidades. Para ele, o 

entrepreneur era basicamente uma pessoa disposta a oportunidades. Na contemporaneidade, o termo 
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empreendedorismo passou a ser discutido com maior frequência em diferentes campos do 

conhecimento, sobretudo no campo da educação.  

A adoção desse termo a uma instituição de ensino foi analisada por Oliveira (2010), ao traçar o 

uso desse conceito entre o corpo docente, a gestão e o desenvolvimento das competências ligadas ao 

empreendedorismo. O corpo docente é, portanto, a força que conduzirá as mudanças necessárias no 

âmbito escolar, envolvendo alunos e pais nesse processo como agentes de transformação. O trabalho 

docente toma uma visão plural, aberta, dialógica e, por assim dizer, assume uma versão que é coletiva. 

“Cabe ao educador aplicar a pedagogia empreendedora em sala de aula, ampliando as referências e 

fontes de aprendizado, redefinindo o próprio conceito de saber. O que muda em relação ao ensino 

convencional é a posição do educador como detentor do saber, assim como as estratégias para a 

aquisição do saber empreendedor” (OLIVEIRA, 2010, p. 56).  

 No Brasil, o desenvolvimento da ideia de empreendedorismo teve maior repercussão na Escola 

de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, na década de 1980. 

Bezamat de Souza Neto (2010) fez uma cronologia mostrando que, inicialmente, esse termo estava 

relacionado à administração de empresas. Contudo, gestores, políticos e técnicos, na visão do autor, 

teriam utilizado o termo na transição dos anos de 1980 e 1990 como uma tentativa de formação de um 

sistema de cooperação técnica. Assim, programas realizados com a finalidade de desenvolvimento 

urbano ou microrregional passaram a ser denominados como empreendimentos empreendedores.  

 O empreendedorismo é, portanto, um conceito que não está restrito ao campo empresarial ou 

às ciências da administração. Segundo Acúrcio (apud Oliveira, 2010, p. 56), o empreendedorismo não 

é um conteúdo formal, mas, sim, um estado de espirito de usufruir-se, empreender, além de limites. 

Para tanto, uma gestão empreendedora emprega uma pedagogia voltada à preparação de docentes 

preparados para romper com a necessidade de especialistas em um sistema regular de ensino. “Uma 

gestão empreendedora necessita organizar uma proposta pedagógica comprometida com o 

empreendedorismo, [...] que favoreçam posturas como: autonomia, iniciativa, [...] participação, 

desenvolvimento do projeto, resolução de problemas, boa utilização da informação e dos recursos, 

inovação e pioneirismo” (OLIVEIRA, 2010, p. 57). 

 Ao analisar Dolabela (2003, p. 24), Oliveira (2010) ressalta o empreendedorismo como um 

espírito empreendedor, um potencial de qualquer ser humano. No âmbito macro, esse conceito seria 

o ambiente da democracia. O capital humano se torna, nessa perspectiva de um espírito 

empreendedor, mais importante que o capital financeiro. Deve-se priorizar no sistema educacional 

uma prática do estudo de oportunidades para instigar a formação do empreendedorismo.  
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RELATOS 

            No Colégio Ideal, instituição de ensino da rede privada do município de Ribeirão Preto, práticas 

de uma educação empreendedora passaram a ser utilizadas nas turmas de ensino médio visando 

construir alunos autônomos, preparados para o mercado de trabalho do século XXI e capazes de 

construir um projeto de vida inspirados em práticas coletivas. Para nortear as práticas pedagógicas que 

são realizadas, a unidade escolar utiliza a metodologia OPEE — Projeto de Vida e Empreendedorismo 

—, da editora FTD, inspirada nas obras do autor Leo Fraiman.  

 Em aulas semanais, os alunos refletem sobre quatro grandes áreas de formação: 

autoconhecimento, escolha profissional, educação financeira e mercado de trabalho. Para construir a 

autonomia discente nas práticas realizadas pelos alunos, as turmas de ensino médio tiveram uma ideia 

protagonista de desenvolverem um projeto de renda e de meio ambiente a ser realizado durante o ano 

letivo. 

 O projeto escolhido pelas turmas foi utilizar parte do espaço destinado à área verde do colégio 

para produzir uma horta orgânica, sem uso de agrotóxicos e utilizando compostagem. Sendo assim, 

com parte dos alimentos que antes eram descartados pela comunidade escolar após as refeições, uma 

central de compostagem começou a fornecer insumos necessários para o crescimento das primeiras 

mudas cultivadas pelos alunos.  

 Ao longo dos meses, conforme se realizou a colheita dos itens, uma feira orgânica foi 

realizada na saída de aulas do próprio colégio. Com a renda obtida pela venda dos produtos, foi 

possível construir uma movimentação financeira gerenciada pelos próprios alunos. Cada aluno 

assumiu a posição de líder de um segmento: cultivo, cuidado e rega, fluxo de caixa e busca de 

parcerias. Com a renda do 1.o semestre, os alunos decidiram realizar uma doação para uma instituição 

assistencial do munícipio. Essa instituição realiza um trabalho junto aos moradores de rua, 

acolhendo-os por meio de triagem, ressocializando-os e encaminhando-os para o mercado de 

trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Se a economia colaborativa possibilitou o surgimento e a popularização de plataformas colaborativas 

de bens, serviços e produtos, conforme dados da Seae (2018), as práticas realizadas pelos alunos de 

ensino médio possibilitaram uma nova forma de pensar renda, ganho e distribuição de recursos.  

 O educador, tendo um novo olhar em relação ao espaço do saber, como pontuado por Oliveira 

(2010), pode repensar a forma como os alunos se relacionam com o aprendizado. A elaboração de 

projetos e a gestão por parte dos alunos ensejam o desenvolvimento de estudantes autônomos.   

 Desenvolver uma educação empreendedora está além das estruturas do capital, pois envolve 

empreender o próprio espírito humano. O sistema educacional deve, assim, priorizar um modelo de 



27 

 

educação que oferece possibilidades para que o aluno se torne capaz de criticar, criar, elaborar e 

desfrutar um novo modelo de ganho e distribuição de recursos, conquistando uma identidade própria. 

Isso é empreendedorismo educacional 
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ENSINO DE HISTÓRIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: METODOLOGIAS 

EMPREGADAS NA CONSTRUÇÃO DO SABER HISTÓRICO  

 
Filipe Pimenta Carota7  

 
 

RESUMO  
O presente trabalho traz uma reflexão quanto às práticas utilizadas na minha experiência como 
professor da disciplina de História no ensino fundamental II no decorrer dos últimos 5 anos. Como 
fruto do trabalho de pesquisa e relatos do próprio pesquisador, o material que soma a construção deste 
texto é baseado nas metodologias empregadas em sala de aula com o objetivo de desenvolver a 
construção do saber histórico. Indagado, muitas vezes, pelos meus alunos, fui confrontado com 
perguntas como: Por que estudar História? Para que serve a História? Por que é importante aprender 
História? Dessa forma, mais do que desenvolver um conteúdo curricular ou programático, assumi o 
desafio de fortalecer a identidade dos alunos, o protagonismo e a autonomia no oficio do pesquisador, 
tornando o aluno sujeito, construtor e produtor do próprio conhecimento. É nesse contexto que cabe 
ao professor assumir um papel como mediador do processo de aprendizado, sabendo responder cada 
um dos questionamentos, despertando nos alunos o interesse pelo ofício do historiador. Resgatando o 
sentido da disciplina, a historiografia acadêmica e a historiografia escolar caminham lado a lado, 
envolvendo os alunos em um processo ativo do saber. Esse trabalho propõe no relato das metodologias 
empregadas algumas ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula, sobretudo em escolas, 
públicas ou privadas. Essas ferramentas são utilizadas no ensino de História por meio de práticas 
pedagógicas que visam a construção do saber histórico. As práticas descritas foram realizadas em sala 
de aula pelo pesquisador e podem ser utilizadas como caminho metodológicos para outros profissionais 
no ensino de História.  

 

INTRODUÇÃO 

 Quando Pink Floyd lançou o álbum “The Wall”, retratou em suas canções temas como o 

isolamento e o abandono vividos por um personagem fictício. Após a morte de seus pais na Segunda 

Guerra Mundial, o personagem é confrontado em sua escola com professores autoritários. A partir 

disso, é convidado a quebrar os muros que o isolavam e criar seu próprio mundo. 

Transportados para o ambiente escolar em um trem padronizado, onde ficam enfileirados e 

uniformizados, os alunos se dirigem às salas de aula após o tocar da sirene. Na sala de aula, os 

professores zombam e afligem os alunos. Em uma reação aos sarcasmos da sala de aula e ao discurso 

de controle, o grito dos alunos desperta a necessidade de se pensar um novo modelo de educação e de 

ensino. 

            Embora esse contexto descreva a realidade de ensino na década de 1970, esse modelo escolar 

ainda é uma prática semelhante ao que encontramos em salas de aulas de escolas públicas ou 

particulares em todo o Brasil. Como parte de uma mudança do cenário educacional, o final dos anos 
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de 1980–1990 foi marcado pelo desenvolvimento de novas políticas públicas a partir do texto da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases de 1996.  

Esses dois dispositivos legais permitiram a organização dos Planos Nacionais de Educação, dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e, recentemente, da Base Nacional Comum Curricular. O que se 

observa em comum nessas diretrizes é que as políticas públicas para o ensino no Brasil passaram a 

construir currículos, planos nacionais de ensino e diretrizes voltadas à inclusão dos alunos no espaço 

escolar, à concepção e organização da gestão da escola, à organização da sala de aula, aos currículos, às 

avaliações e aos resultados do processo de ensino. 

É a partir do cenário dessa nova concepção de educação que encontramos, nas diretrizes, 

especificadamente sobre o Ensino de História, as práticas metodológicas que devem ser utilizadas pelos 

professores dessa disciplina. É fundamental no ensino dessa disciplina a formação cidadã e crítica do 

aluno. Por isso, esse trabalho reflete nas metodologias ativas, tendo como foco o aluno e a formação 

de sua autonomia.  

 

RELATOS  

Circe Bittencourt (2004), ao considerar que a escola tem um papel transformador no 

desenvolvimento do saber, abordou o ensino de História como parte desse processo de construção do 

sentido do aprendizado por parte do aluno. Quando o ensino de História se torna decorativo e 

instrucionista, perde seu sentido de construção de identidade. Boschi (2007) afirmou que, no saber 

popular, há uma ideia de que a História é a memorização de datas e acontecimentos. Hoje, esse papel 

já não ocupa mais espaço central na própria historiografia.  

O ensino de História, na visão de Boschi (2007), é desenvolver a ideia de um processo a partir 

do qual o aluno seja capaz de compreender o porquê de determinadas coisas aconteceram. Essa 

percepção permite que o aluno entenda como o mundo é hoje; ou seja, é um conhecimento que está 

além de uma mera memorização de fatos, que se reveste de significados.  

No questionamento do passado para uma compreensão do presente, Castex (2016) apontou 

que os cursos de licenciaturas em História preparam os docentes com conhecimentos para investigar e 

questionar as ideias no modo de organizar a sua aula, trazendo conhecimentos necessários para a 

construção de uma consciência histórica. Cardoso Junior (2003), ao analisar Paul Veyne, em sua obra 

“História e técnica conceitual”, pontua o profissional da historiografia como aquele capaz de uma 

conceituação histórica. Na construção da narrativa, esse profissional é capaz de narrar e de aprofundar 

conhecimentos sobre o passado. 

 Torna-se um desafio a construção de um currículo escolar em oposição às diretrizes 

centralizadoras, em que determinados conteúdos são privilegiando em detrimento de outros. Além 
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disso, é preciso que órgãos centralizadores concedam autonomia ao professor na escolha das 

metodologias e na opção didática do ensino de História, vencendo a reprodução de técnicas. 

É na sala de aula, na atividade aplicada pelo professor e nos questionamentos despertados pelos 

alunos, que a História se constrói, se questiona, dialoga e ganha sentido. “A sala de aula não é apenas 

um espaço onde se transmite informações, mas onde uma relação de interlocutores constrói sentidos” 

(SCHMIDT, 2004, p. 57). 

O saber histórico e o fazer pedagógico, em relação às inovações tecnológicas e ao ensino de 

História, ganha sentido à medida que se torna um instrumento de construção do conhecimento por 

parte do aluno, desenvolvendo sua consciência e cidadania. Boschi (2001) evidencia que há uma relação 

direta entre Cidadania e o ensino de História, pois é por meio da construção de uma consciência 

histórica que se oferecem “condições dignas de moradia, alimentação, trabalho, educação e lazer para 

todos; os direitos políticos, que asseguram a participação dos cidadãos [...] e os direitos civis” (BOSCHI, 

2001, p. 57). 

Cabe ao professor exercer o papel de historiador na seleção de fontes. As ações do ensino de 

História devem ser resultado da análise das fontes históricas realizada pelos alunos. Uma leitura, a 

compreensão de uma obra de arte, a interpretação de uma charge não devem ser conhecimentos 

aprendidos por si só, mas capazes de ser ensinados aos colegas. O protagonismo e envolvimento do 

aluno no processo de ensinar o que aprendeu dá sentido ao aprendizado, sendo o principal objetivo do 

Ensino de História conhecer a si mesmo e sua identidade. Algumas ferramentas que podem ajudar o 

professor nesse processo são:  

Criar um Jornal: o aluno pode se imaginar como um detetive ou um escritor para elaborar uma 

reportagem fictícia sobre algum tópico estudado. As manchetes descrevem assuntos ou acontecimentos 

importantes para História, enriquecendo o trabalho com imagens ou quadrinhos. 

Propaganda: cada aluno ou grupo transforma um conteúdo em uma propaganda. Pode ser uma 

viagem para uma cidade histórica, a visita a um museu ou palácio, ou, ainda, uma trilha de 

conhecimentos em várias paradas. Caso essa propaganda seja gravada pelos alunos, pode ser exposta 

em sala de aula, utilizando os equipamentos de multimídia. 

Quebra-Cabeça: Os alunos podem criar um quebra-cabeça com a imagem de um documento, de 

uma pintura, de uma escultura ou de um assunto relacionado ao conteúdo estudo. Utilizando uma 

menor escala de tamanho, a reconstrução de uma obra de arte ou cena de determinado acontecimento 

histórico demonstra que o aluno teve a compreensão do conteúdo. A pesquisa de imagens do tema 

estudado pode ser realizada em revistas, histórias em quadrinhos, álbuns de foto, banco de imagens e 

outros recursos. Representação Teatral: O aluno pode criar uma cena utilizando materiais que servem ao 

teatro e à literatura, como contos, músicas, máscaras, e criar um palco divertido de atuação. É 

importante destacar a criação de personagens, figurino, um texto teatral e elaborar o cenário.  
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Apresentação Musical: Essa é uma forma de abordar o conteúdo que permite a livre expressão de 

linguagem oral e cenestésica. A maioria dos conteúdos pode ser ensinado por meio da música. Os 

alunos ficam livres para demonstrar suas habilidades com instrumentos musicais.  

Pergunta e Resposta: Nessa metodologia o aluno realiza uma entrevista com personagens famosos 

na História. Envolve a habilidade de elaborar perguntas e respondê-las. É uma possibilidade para dar 

voz a personagens como mulheres, crianças, escravos e camponeses que, de modo geral, ficam 

esquecidos pela abordagem dos livros didáticos.  

 Obra de Arte: Os conteúdos nessa metodologia são expressados por habilidades com artes 

plásticas, esculturas ou desenhos. Após realizar o desenho ou a representação artística de um 

acontecimento histórico, os alunos podem realizar uma exposição de artes na escola.  

  Produção Textual: O aluno cria perguntas sobre o que está aprendendo e as responde. Com isso, 

estará estudando e aplicando conteúdo aprendido em estilos narrativos diferentes. Também pode ser 

feito um registro cronológico em um diário de conhecimentos.  

Mapas Mentais: Desenvolvido por Tony Buzan, esse recurso permite que os alunos desenvolvam 

mapas grandes, em cartazes, com imagens e usando cores para representar suas relações entre o 

conteúdo.  

Jogos: O conteúdo ministrado pode ser transformado em games, de modo que os alunos criem 

jogos de tabuleiro, memória, dominó, cartas ou peças diferentes para expor o que aprenderam. 

Linha do tempo: Essa ferramenta é peculiar ao ensino de História, pois o conteúdo é abordado 

de forma cronológica, relacionando os processos e a ordem dos eventos. É possível utilizar materiais 

recicláveis, cartazes ou até a própria lousa da classe para expor a ordem cronológica dos fatos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino de História tem como objetivo o mesmo sentido que tem a educação: formar alunos 

críticos, participativos, aptos para a cidadania e capazes de construir um sentido ao que é aprendido. É 

por essa razão que repensar a forma como a educação está nos dias de hoje é repensar a forma como 

o ensino de História também se estrutura.   

As abordagens acadêmicas feitas pelos historiadores devem ganhar sentido à medida em que as 

descobertas da História acadêmica se aproximam da História didática. Assim, é possível afirmar que a 

universidade deve produzir conhecimento capaz de ser ensinado, expandido, e que alcance os alunos 

na sua fase de formação. A ponte entre esses dois espaços é o professor. 

Portanto, ao utilizar e empregar uma metodologia na construção do saber histórico em sala de 

aula, o que o professor faz é escolher uma opção didática capaz de formar alunos construtores do 

conhecimento. Na construção desse conhecimento, ganham sentido as representações e a participação. 
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Portanto, as metodologias aqui descritas somam à prática educativa nas experiências realizadas em sala 

de aula e que podem ser aplicadas em qualquer unidade escolar.  
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PRINCÍPIOS E HÁBITOS NO DESENVOLVIMENTO DO CARÁTER: APLICANDO A 

FORMAÇÃO HUMANA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 
Filipe Pimenta Carota8  

 

RESUMO 

O desenvolvimento de novas tecnologias no século XXI ampliaram a velocidade na qual o 
conhecimento, a formação e o próprio processo de aprendizagem se desenvolvem. Nesse cenário, a 
sala de aula tradicional baseada na aprendizagem de conteúdos curriculares, por si só, nada mais 
representa para o aluno em seu processo de formação. Dentro desse contexto, ganham espaços 
abordagens capazes de realizar o processo de ensino-aprendizagem com foco na formação humana, no 
desenvolvimento do caráter e na abordagem integrada dos componentes curriculares com 
competências ou habilidades. É dessa forma que o processo de desenvolvimento humano enfrenta uma 
crise de valores na transmissão do conhecimento entre as gerações. Há entre os adultos a crença 
limitante de que há um descompasso entre o que é veiculado pelas novas tecnologias, e que a formação 
humana das novas gerações não se concretiza mais no espaço escolar. Essas inquietações refletem no 
desejo de retomar uma educação cívica nacionalista na construção do cidadão de bem, semelhante ao 
que aconteceu em momentos de autoritarismo da história da pedagogia no Brasil. Contudo, não é a 
retomada do autoritarismo que se faz necessária, mas, sim, a adoção de uma abordagem integrada para 
o desenvolvimento do caráter. Para isso, duas escolas são analisadas neste trabalho com o objetivo de 
identificar a prática pedagógica do ensino de História empregada de modo integrado a outras 
disciplinas. Tendo como referência duas abordagens distintas, o estudo compara as origens, aplicações 
e desenvolvimento da Abordagem Educacional por Princípios e do Programa O Líder em Mim, com 
o ensino dos “sete hábitos das pessoas altamente eficazes”. Entre as obras analisadas, destacam-se 
Senne (2016), Araújo (2000 e 2011) e Nucci (2000), construindo uma relação entre a abordagem 
realizada pela instituição escolar, a prática pedagógica e a formação humana baseada na tomada de 
responsabilidades e no poder de tomada de decisões.  

 

INTRODUÇÃO 

Recentemente, viu-se entre a sociedade brasileira o anseio de que as escolas realizassem uma 

abordagem pedagógica para formar uma “sociedade de bem”. Nessa discussão, uma educação rígida se 

destacou no senso comum como ferramenta para combater a indisciplina, a melhoria da qualidade de 

ensino e a valorização do profissional docente. Tal ideia reforça que essa concepção educacional 

promove o respeito entre os pares e para com os professores por parte dos alunos. Contudo, sabe-se 

que o uso dessa pedagogia cria um sentimento de medo, repressão, frustrações e desestimula o processo 

de formação humana, ou seja, ela impõe um sentimento cívico patriota e não forma um ser humano 

capaz de fazer escolhas com responsabilidades.  

 É escolhendo e construindo uma abordagem ao Projeto Político Pedagógico que contemple a 

formação humana baseada em escolhas com responsabilidades que se destaca o gestor escolar. No 

trabalho de doutorado realizado por Sene (2016), a pesquisadora analisou a atuação do gestor escolar 

na construção de valores morais, pontuando que na escola a moral é construída, não imposta. A 
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abordagem pedagógica de formação da moralidade está relacionada a duas competências: 

autoconhecimento e reflexão. Para além do seu lugar normativo, Sene (2016) pontua especial atenção 

ao papel das entrelinhas, valores e silêncios que se refletem na equipe gestora. Buscando a compreensão 

na perspectiva discente quanto à formação humana, é fundamental considerar a participação do aluno 

no desenvolvimento de sua liderança em projetos realizados pela instituição de ensino.  

Uma vez a gestão escolar deve elencar, em conjunto com a comunidade, uma abordagem 

pedagógica quanto às práticas realizadas, Libâneo (2013) afirma que a gestão escolar assume a 

importância de traçar os objetivos comuns, promovendo a relação entre os pares de uma determinada 

unidade escolar. Tomar decisões e criar projetos de ação de forma coletiva é permitir que cada pessoa 

que integra uma escola possa assumir o trabalho que é realizado com responsabilidade, ou seja, possa 

ocupar os espaços das entrelinhas. Fortalece-se a ideia de que é necessário na abordagem integrada que 

o aluno veja, sinta e ouça o ambiente no qual ele está inserido. 

 São essas concepções, ver-ouvir-sentir, que permitem um novo sentido ao que é aprendido. 

Para além de memorizar fórmulas e cálculos, compreender a gramática, realizar descobertas científicas, 

narrar processos históricos ou desenvolver habilidades artísticas, a abordagem integrada de um 

conteúdo que visa a formação humana permite o desenvolvimento do caráter do aluno. Essa mudança 

de paradigmas reforça que a construção dos valores é construída e não imposta. 

 Enquanto um sujeito ativo, o processo de interações com o mundo por parte do aluno permite 

entender o princípio pelo qual determinados valores se projetam. Araújo (2011) mostra que, oposto a 

esse ponto, encontra-se a interiorização moral de sujeitos passivos, ou seja, rigidamente educados, sem 

a competência de fazer escolhas responsáveis e sujeitos a ameaças de medo constante e a um mero 

formalismo de respeito às hierarquias pré-estabelecidas.  

 O mesmo autor evidencia que essa formação humana não ocorre por meio de valores rígidos, 

por isso a dicotomia entre a percepção dos adultos e a formação dos mais jovens. As variações podem 

ocorrer em função de diferentes contextos ou experiências, uma vez que o ambiente escolar se mostra 

de maneira complexa. Deve ser priorizado, nesse ambiente, o espaço cooperativo, o desenvolvimento 

do juízo moral e a construção de alunos autônomos.  

 

RELATOS  

Os relatos apresentados nesse trabalho se baseiam nas práticas de formação humana realizadas 

em duas escolas do munícipio de Ribeirão Preto, SP. Sendo uma das escolas religiosa e uma secular, o 

objetivo central desse relato é evidenciar o quanto a formação humana e o desenvolvimento de 

inteligência socioemocional não está vinculado à metodologia que a escola utiliza, mas, sim, à 

concepção que se adota na utilização de uma determinada abordagem.  
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Na primeira escola, a formação humana é realizada no âmbito religioso. A abordagem, 

utilizando uma metodologia cristã, assume na escola destaque de caráter confessional. Com uma aula 

semanal, ministrada pelo capelão da escola, a aula de Ensino Religioso visa formar o caráter do aluno 

com base nos sete princípios bíblicos de governo. O ensino de princípio bíblicos é difundido no Brasil 

por meio da AECEP — Associação de Escolas Cristãs de Educação Por Princípios.  

A abordagem educacional por princípios teve origem em uma  

pesquisa em documentos históricos dos Estados Unidos da América realizada por Verna Hall nos anos 

de 1930–1965. Em sua pesquisa, ela investigou a T&L — Ensinando e Aprendendo a História Cristã 

Americana pelo método da Principle Approach e foi criado a F.A.C.E – Fundação para a Educação 

Cristã Americana.9 

Em cada um desses princípios, há uma abordagem cristã relacionada ao que se espera do 

comportamento humano. No princípio Semear e Colher, por exemplo, prega-se autorresponsabilidade 

na tomada de decisões e uma visão de longo prazo. No princípio de individualidade, prega-se uma 

convivência com o outro em suas dimensões de respeito e diversidade.  

Todos os sete princípios são desenvolvidos em uma abordagem integrada dos conteúdos 

escolares. O aluno deve aprender a pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. Nesse método, cada 

componente curricular é desdobrado tendo como referência uma busca por palavras-chave, uso de 

dicionários, leitura acadêmica, mas, sobretudo, uma reflexão que construa o conhecimento sob a ótica 

de uma fundamentação bíblica.  

Na segunda escola, a formação humana é realizada em caráter secular. A abordagem assume 

destaque em uma aula semanal, realizada pela psicóloga do colégio. A estrutura de formação é baseada 

no programa de inteligência socioemocional “O Líder em Mim”, de Franklin Covey. Esse programa 

contempla uma aplicação dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. No Brasil, Franklin Covey 

é representada pela Editora Somos.  

O conhecimento referente aos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e O Líder em Mim 

tiveram início na Escola A. B. Combs, na Carolina do Norte, Estados Unidos, com a professora Muriel 

Summers. Após participar de uma palestra com Stephen Covey, ela questionou se esse programa 

poderia ser utilizado em escolas com os alunos. Por meio da aplicação dos hábitos, ela reestruturou 

toda a unidade escolar e a identidade das tarefas realizadas.  

Os hábitos encontram-se divididos em três grandes grupos: no primeiro grupo estão os 

chamados de hábitos da dependência: ser proativo, ter um objetivo em mente e fazer primeiro o mais 

importante. O segundo grupo são dos hábitos da independência: pensar ganha-ganha, criar sinergia, 

 
9 Verna Hall analisou obras para compor a T&L - TimeLine - de cada disciplina. Sua pesquisa foi detalhada por JEHLE, Paul. Ensino e Aprendizagem 
- Uma abordagem filosófica cristã. Aecep, 2015. 
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compreender para ser compreendido. O último grupo é formado pelo hábito de afinar o instrumento, 

e constitui o ciclo de interdependência entre os dois grupos anteriores.  

Os sete hábitos são apresentados no colégio com uma linguagem empresarial. Aplicando-os 

na sua formação de vida, os alunos são estimulados a fazer escolhas com propósito e a assumir suas 

responsabilidades. Antes de tomar uma decisão, devem analisar as consequências. Para tanto, além da 

aplicação de cada um dos hábitos no seu cotidiano, o conteúdo de formação humana é ministrado 

pelo colégio com ferramentas de liderança, autoconhecimento, planejamento com metas e resultados 

esperados.  

Ao compararmos as duas escolas e os relatos desenvolvidos em cada unidade com o objetivo 

de aplicar a formação humana no contexto escolar, é possível a construção deste quadro 

comparativo:  

 

Escola 1 Escola 2 

Princípio 1 — Autogoverno Hábito 1 — Seja Proativo 

Princípio 2 — Mordomia Hábito 2 — Comece com o objetivo em mente 

Princípio 3 — Soberania Hábito 3 — Primeiro o mais importante 

Princípio 4 — Semear e Colher Hábito 4 — Pense ganha-ganha 

Princípio 5 — Caráter Hábito 5 — Primeiro compreenda, depois seja compreendido 

Princípio 6 — União Hábito 6 — Crie Sinergia 

Princípio 7 — Individualidade Hábito 7 — Afine o Instrumento 

Origem: EUA — Abordagem de Verna Hall Origem: EUA — Abordagem com a obra de Stephen Covey 

Aplicação: Abordagem de Educação por 

Princípios — Educação para Integridade. 

Aplicação: Abordagem integrada educacional — ciências da 

administração — Educação Socioemocional. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante a pesquisa foi possível observar que o desenvolvimento do caráter é realizado nas duas 

instituições tendo em comum o uso de metodologias originadas nos EUA. Também é possível observar 

que a aplicação desse conteúdo visa atingir uma formação humana para a integridade ou para a 

inteligência socioemocional, ou seja, se voltam ao mesmo objetivo. Esse objetivo visa fortalecer o poder 

do aluno em realizar escolhas com propósitos, seja guiado pelos princípios bíblicos ou pelos hábitos.  

Outro fator que pode se observar nas duas escolas é que essa prática é realizada com uma 

abordagem específica, seja pelo capelão ou pela psicóloga, em uma aula semanal referente ao conteúdo. 

Entretanto, a formação humana proposta pelas abordagens se estende de maneira vinculada em todos 

os demais componentes do currículo. Na construção de um ambiente, as dimensões do ver-ouvir-sentir 

são contempladas em todo o processo pedagógico. 
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Cabe, portanto, à escola, na sua construção da identidade e na formação de seu Projeto Político 

Pedagógico, estabelecer a abordagem necessária para a formação humana dos alunos que fazem parte 

daquela unidade escolar. Contudo, esse PPP deve trazer clara a noção de criar nos alunos a possibilidade 

de escolhas, ou seja, o processo de formação humana não deve ocorrer de modo impositivo, mas, sim, 

com o propósito de desenvolver alunos capazes de tomar decisões responsáveis e fundamentadas.  
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A CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR COMO INSTRUMENTO NA 

PROMOÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 
Filipe Pimenta Carota10  

 

RESUMO 

Pensar a gestão democrática na escola pública é uma tarefa que exige dos gestores refletir quanto à 
concepção de organização escolar enquanto um direito. Cabe ao gestor ampliar os espaços de 
participação com a finalidade de transformar o espaço escolar em um ambiente democrático, 
participativo em sua prática. Na atuação pela consolidação democrática, o Consed — Conselho 
Nacional de Secretários da Educação realiza o PGE — Prêmio Gestão Escolar. O objetivo do presente 
trabalho é identificar as práticas da gestão escolar de uma unidade de ensino pública do município de 
Ribeirão Preto por meio de sua participação no PGE. No decorrer desse processo de participação, a 
escola criou um plano de ação para a implementação de estratégias que fortalecessem a participação da 
comunidade nos espaços educacionais da unidade de ensino. Deve-se levar em conta que as 
construções de indicadores de qualidade devem priorizar a dimensão social participativa dos modelos 
de gestão escolar. No cenário brasileiro, é preciso pensar a educação em dois pontos: a história e os 
conceitos. Quanto à história, a educação e o projeto educacional são frutos e reflexos de um tempo e 
uma forma de pensar. Em cada tempo se desenvolve valores, sujeitos e conceitos que são empregados 
na educação por meio dos sistemas de ensino. Quanto aos conceitos, suas aplicações na área de 
educação orientam com diretrizes a trajetória acadêmica na atuação profissional da docência em sala de 
aula, a formação docente, o processo de avaliação, a composição do currículo e o tema deste artigo: a 
gestão escolar. Se a educação é resultado de um processo histórico, as aplicações dos conceitos na área 
da gestão escolar também se fazem como parte de uma sociedade específica. A consolidação da gestão 
democrática é resultado da participação social do Brasil nos anos de 1980 e 1990. Hoje em dia, o Consed 
vem atuando na consolidação da gestão democrática através do PGE visando desenvolver as políticas 
públicas e o fortalecimento de uma concepção de gestão democrática participativa na escola pública. 

 

INTRODUÇÃO 

Como referencial de estudo em relação ao Consed, este trabalho analisou os relatórios e 

documentos produzidos mediante a classificação de uma unidade escolar junto ao PGE na etapa 

regional de uma escola estadual no interior do município de Ribeirão Preto, SP. A opção por essa 

unidade escolar na premiação do PGE se dá pela significativa relevância que esta escola possui junto à 

comunidade, marcando pela participação no PGE uma reconstrução da identidade escolar da própria 

comunidade em relação à escola. As diversas formas pelas quais essa unidade escolar se organizou 

permitiram à comunidade refletir sobre conceitos e práticas de gestão democrática e participativa. Por 

essa razão, apresenta-se no presente trabalho como objeto de estudo a Escola Estadual Prof.a Irene 

Dias Ribeiro.  

Em relação ao conceito de gestão escolar, a origem da problemática se dá por uma transição que 

se inicia nas ciências da administração para a mudança na democratização dos espaços de decisões 

coletivas. Nesta última, a participação efetiva da comunidade escolar deve se encontrar como 

 
10Licenciado em Pedagogia pela Unimes; licenciado e bacharelado em História pela Unesp — Franca; mestre em Planejamento e Análise de Políticas 
Públicas — Políticas e Gestão Educacional; professor de História/Empreendedorismo no Colégio Ideal em Ribeirão Preto e professor universitário no 
curso de Pedagogia pela Anhanguera — Sertãozinho. 
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prioridade. Dessa gestão, derivam-se os conceitos de gestão de recursos, materiais, processos e pessoas. 

Em uma breve abordagem, a discussão sobre o significado da qualidade em gestão focaliza indicadores 

que fortaleçam a gestão escolar democrática de qualidade. 

Os indicadores utilizados por uma unidade escolar na adoção de um modelo de gestão escolar 

encontram-se referenciados, no campo jurídico, na Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394.96) e na 

Constituição Federal (1988). Nesses dois códigos, o modelo de gestão da escola aponta para a gestão 

democrática e participativa. Verifica-se que a problemática conceitual se apresenta em um binômio: 

democracia e participação. Ou seja, nessa linha, a gestão democrática só ocorre com a delegação dos 

poderes dentro da unidade escolar.  

Bravo (BRAVO, 2007, p. 22) pontua que “a gestão é entendida como evolução da 

administração”. Em outra obra, (LUCK, 2006, p. 99) afirma que “o que existe é uma dinâmica interativa 

entre ambas, por vezes, até mesmo marcada por tensões”. As concepções de gestão escolar devem, 

assim, fortalecer a participação da comunidade, criando espaços de participação e um modus operandi na 

formação de uma sociedade participativa. Por outro lado, no modelo administrativo, ainda resiste nos 

sistemas de ensino preconizado uma prática voltada ao controle de recursos, materiais ou curriculares, 

antes da esfera da participação.  

O principal agente de mudanças consiste na valorização do gestor, da coordenação pedagógica, 

dos professores, dos alunos, dos pais, e de toda a comunidade escolar. A representatividade na gestão 

escolar democrática é a mudança dos paradigmas hierárquicos do discurso racional da concepção de 

administração. A participação da comunidade é a parte mais significativa no processo de gestão. E essa 

participação não pode ser estabelecida por lei, senão pela ocupação dos espaços.  

As normas e diretrizes não podem ser tomadas como um valor em si, constituindo um 

formalismo burocrático. O real sentido de participação ocorre de forma coletiva, uma vez que a 

educação é uma prática e direito social do indivíduo. Ao mesmo tempo em que a educação se torna um 

direito, a qualidade deve se ampliar para uma gestão escolar em uma perspectiva de equidade. Os 

sistemas de ensino devem propor condições igualitárias, garantindo a qualidade em todos os processos 

educacionais, sendo o principal indicador dessa gestão a participação coletiva da comunidade escolar 

referendando as decisões tomadas em colegiados.  

 

RELATOS 

Refletindo a sua práxis educativa aliada ao desejo da participação da comunidade na construção 

de uma gestão democrática, a forma pela qual se organizou a unidade escolar deste trabalho foi 

confrontada pela lógica das ciências da administração, racionalista e burocrática. A consolidação da 

gestão escolar garantiu espaços de articulação de ideias sob a ótica da democratização dos espaços 

decisórios.  
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Desse modo, o presente trabalho lança luz a uma reflexão ao redor das limitações e 

possibilidades da gestão escolar tendo como modelo as políticas do Consed e do PGE. Nesse sentido, 

a adoção de um paradigma de compartilhamento das decisões permitiu à escola uma nova abordagem 

na forma de organização à instituição escolar. Diferentes documentos oferecem subsídios para a análise 

do Consed e do Prêmio Gestão Escolar junto à unidade escolar analisada. 

O primeiro documento encontra-se no site do Consed, no ano de 2014, onde é possível 

encontrar o Relatório Bienal com diretrizes realizadas pelo conselho. O segundo documento é a 

publicação Subsídios Para os Novos Gestores Estaduais da Educação. Esse documento apresenta as 

linhas de ações do conselho bem como a sua estruturação nas áreas: pedagógica, pessoal, orçamentária, 

financeira e de recursos. Também nele o Consed publica a sua “Carta Compromisso pela Garantia do 

Direito à Educação de Qualidade”. O terceiro documento é referente ao edital do Prêmio Gestão 

Escolar, publicado para o ano de 2014 com a finalidade de estabelecer as normas referentes à 

participação das escolas, dos conselhos, das coordenações locais, estaduais e nacionais. Esse edital 

contempla ainda os indicadores de qualidade para cada uma das dimensões da gestão escolar avaliadas 

pelo PGE.  

Utilizando esses documentos, a escola objeto de estudo deste trabalho realizou um plano de 

intervenção visando a autoavaliação da unidade escolar. Neste momento, foi realizada uma reflexão 

com todos os membros da comunidade sobre as dimensões da gestão participativa na escola. Com uma 

avaliação externa desse projeto, o comitê regional e estadual do PGE realizou a classificação como 

destaque no nível estadual da escola analisada. Esses documentos podem ser consultados no site da 

EFAP — Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, da Secretaria da 

Educação do estado de São Paulo, responsável no estado pela avaliação do PGE.  

Com um plano de ações, a escola abriu um caminho significativo para a construção da gestão 

democrática, voltando-se para a autoavaliação pelos seus pares. Na análise e construção do plano de 

gestão, a escola deverá: 

1 — Acessar o endereço eletrônico e localizar o botão iniciar a inscrição. 

2 — Realizar o cadastro da escola e do responsável pela inscrição. 

3 — Apresentar a escola. 

4 — Responder os instrumentos de autoavaliação do endereço eletrônico. 

5 — Registrar ações pertinentes que justifiquem os instrumentos da autoavaliação. 

6 — Anexar documentos que comprovem as ações. 

7 — Com base na autoavaliação, elaborar um plano de ações. 

8 — Finalizar a inscrição no endereço eletrônico. 

9 — Enviar via on-line a inscrição com data limite de 31/05/2013.  
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Tabela: Etapas de Avaliação Externa e Interna da Gestão Escolar 

Etapas de Avaliação  Avaliação 

Avaliação Interna Externa 

  
 

Comitê Regional 

Órgãos Colegiados Escolares Comitê Estadual/Distrital 

Responsáveis   

Comitê Nacional 

1º Etapa: Destaque Nacional 

    2º Etapa: Referência Nacional 

Fonte: o autor, 2014. 

 

A partir da premiação como destaque estadual, a escola ganhou amplo apoio da comunidade, 

efetivando a participação das famílias nas atividades realizadas pela escola. A participação no PGE se 

constituiu como um momento da escola construir seu plano de ações coletivo, visando a participação 

e a delegação de poderes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante a prática do PGE, os gestores conseguiram promover o envolvimento da equipe de 

professores, alunos, funcionários e comunidade na avaliação da realidade escolar. O ponto de partida 

para esse processo permitiu a construção de um Plano de Ações e de um diagnóstico do percurso 

realizado em diferentes dimensões, além de lançar um olhar para as práticas presentes e futuras visando 

aprimoramento do trabalho.  Entre as principais medidas elencadas no Plano de Ações, estavam: 

fortalecer a identidade estudantil com o grêmio escolar, transparência no uso de recursos e 

financiamento escolar, reformar e adequar a estrutura física da unidade escolar e ampliar a participação 

dos pais nas atividades realizadas na escola. As discussões em torno do plano de ações é uma ferramenta 

que constitui uma avaliação interna quanto as condições do ensino que é oferecido pela escola.  

Considerando a gestão escolar em suas quatro dimensões pedagógica, de gestão participativa, 

pessoal e de infraestrutura, a comunidade escolar pode traçar um plano de ação com ganhos que 

priorizavam a dimensão participativa, uma vez que essa comunidade pode realizar o acompanhamento 

dos trabalhos, efetivados pela gestão. 

Assim, este trabalho assume um posicionamento em que a gestão escolar deve ser orientada pela 

concepção democrática e participativa, reconhecendo-a como o único caminho para dar espaço, voz e 

participação a toda comunidade escolar. Por fim, a construção do planejamento escolar e a definição 

de um plano de ações é um instrumento para a promoção da gestão democrática na unidade escolar.  
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A UTILIZAÇÃO DAS HABILIDADES ESTRUTURANTES DA 

MATEMÁTICA PARA APRENDIZAGEM EM QUÍMICA 

 

Marcos Vinicius Meneguel Donati11 

RESUMO 

As dificuldades de aprendizagem ainda constituem um tema desafiante, em especial para os professores 
das ciências exatas. No contexto do ensino de Química são persistentes práticas pedagógicas 
tradicionais e descontextualizadas, o que contribui para a desmotivação dos estudantes. O objetivo 
primordial do presente trabalho é abordar as dificuldades de aprendizagem no ensino de Química, 
associando-a a carências nas habilidades estruturantes da matemática a fim de gerar insumo para a 
superação de tais dificuldades. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica integrativa que 
possibilitou uma aproximação conceitual às dificuldades de aprendizagem, bem como problematizar 
algumas possibilidades de enfrentamento a essa problemática. Esta produção textual tem como 
objetivo principal compreender os mecanismos que norteiam tal temática, buscando, assim, auxiliar na 
obtenção de resultados satisfatórios acerca do assunto proposto. A metodologia utilizada pautou-se na 
realização de uma revisão literária para afirmar a validade dos fatos. Com tal levantamento conclui-se 
que as habilidades estruturantes da matemática auxiliam positivamente na superação das dificuldades 
em torno da aprendizagem em química, tendo em vista que ambas permeiam o campo das ciências 
exatas. 
 

INTRODUÇÃO 

A química é um instrumento imprescindível na sociedade contemporânea. As lentes da 

química auxiliam o alcance de metas e objetivos diversos, propiciando transformações vitais para a 

humanidade. A utilização da química está presente desde os primórdios da raça humana e continua a 

fazer parte do cotidiano de qualquer pessoa, porém muitos alunos enfrentam dificuldades em torno do 

aprendizado de tal disciplina. Isso se dá principalmente devido a fatores mentais, psicológicos e 

pedagógicos. 

O ensino de química gera em diversos estudantes uma sensação de desconforto em função 

das dificuldades de aprendizagem existentes no processo educacional. A maneira tradicional como é 

abordada pedagogicamente tal disciplina não contempla contextualização, o que reflete em desinteresse 

nos alunos, uma vez que relacionar o conteúdo ao seu cotidiano, desse modo, se torna difícil. Dessa 

maneira, repensar as metodologias pedagógicas é fator primordial para a superação das dificuldades 

encontradas nesse percurso. 

 

Contrariamente ao modelo tradicional de ensino, defende-se que a aprendizagem de Química 
deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações químicas que ocorrem no 
mundo físico de forma abrangente e integrada, para que estes possam julgá-la com 
fundamentos teórico-práticos (NUNES; ADORNI, 2010). 

 

 
¹DONATI, Marcos Vinicius Meneguel. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica, Unesp — Bauru. Coordenador 
Pedagógico na Serviço Social da Indústria — SESI, SP. 
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Para que o processo de ensino/aprendizagem seja efetivo, concreto e válido, torna-se 

necessário convidar e instigar o interesse dos alunos, estimulando assim sua curiosidade e criatividade, 

possibilitando desta maneira maior interação do conteúdo com tais indivíduos, propiciando melhor 

entendimento e atribuindo significado aos aspectos levantados acerca do conteúdo trabalhado em sala 

de aula, buscando desta maneira superar as dificuldades de aprendizagem. 

É notório que as habilidades estruturantes matemáticas trabalhadas ludicamente contribuem 

diretamente com o processo de ensino/aprendizagem da química propiciando estímulos as aplicações 

matemáticas no cotidiano dos alunos, a fim de assim atribuir significado e valor as práticas diárias de 

todos os indivíduos, conferindo desta maneira o dever primordial da escola, sendo este a formação de 

cidadãos conscientes e coerentes com o meio no qual estão inseridos, esse artigo visa propor a 

dissecação sobre a dificuldade do aprendizado de química associando tal ponto as habilidades 

estruturantes de matemática como forma de superação de tal empecilho.  

Segundo Batista (2012, p. 23) o professor precisa conhecer a bagagem de conhecimento prévio 

que cada aluno traz consigo, e agir no sentido de ampliar suas noções, ou seja, é necessário respeitar o 

aluno na sua inteligência, no seu aprendizado construído, para que seu processo educacional seja 

significativo e prazeroso. 

 

Considerando que a aprendizagem se realiza através do relacionamento interpessoal e 
intersubjetivo entre o aluno, o professor e o objeto de conhecimento, numa relação dialética 
em que as dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras, pedagógicas, neurológicas, sociais, 
históricas e culturais estão presentes, para que isto ocorra faz-se necessário o estabelecimento 
de uma relação de diálogo e confiança mútuas, o que continuamente produzirá meios para o 
desenvolvimento crítico e humano do professor e do aluno (VYGOTSKY, 1987). 

 

A fim de compreender melhor as dificuldades de aprendizagem em Química, busca-se 

investigar na literatura disponível os principais fatores que levam tal disciplina ao insucesso, levando 

em conta opiniões/percepções de estudiosos e profissionais da área acerca de questões como o 

desenvolvimento cognitivo, o raciocínio lógico e a dedução, dentre outros fatores, a fim de se encontrar 

recursos e possibilidades para se guiar diante o meio educacional. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Essa pesquisa parte de uma reflexão sobre quais são as causas das dificuldades em Química. 

Sendo essa problemática recheada de conceitos, mecanismos e fatores que a compõe, busca-se conferir 

a conceituação da temática, bem como suas atribuições e vertentes, além de identificar os eventuais 

ganhos e empecilhos enfrentados perante tal necessidade que permeia o âmbito educacional atual.  

A fim de possibilitar o entendimento da proposta deste artigo, busca-se responder ao 

questionamento inicial de maneira a aproximar-se da problemática, tendo em vista que ela apresenta 

diversos pontos e componentes distintos que propiciam a melhora ou estagnação do desenvolvimento 
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de dadas instituições. Esperamos encontrar caminhos palpáveis para melhorar o ensino-aprendizagem 

da química a partir das habilidades estruturantes proporcionadas pela matemática. 

As dificuldades em torno da química se dão, muitas vezes, devido a seu conteúdo ser abstrato 

para os alunos. Para superar isso, é preciso que recursos didáticos sejam utilizados em sala de aula, além 

de inter-relacionar os conteúdos ministrados por uma compreensão de noções e aplicações. É dessa 

maneira que as habilidades de raciocínio e estruturantes da matemática possibilitam a superação das 

dificuldades no ensino-aprendizagem de química. 

 

No contexto educacional brasileiro, há um número considerável de estudantes com 
dificuldades de aprendizagem e que o professor não percebe, por falta de conhecimento ou 
falta de sensibilidade. Acrescente-se que tal identificação também não é uma tarefa fácil, 
principalmente ações pertinentes no sentido de solucionar o problema, isso envolve uma 
questão de mudanças de postura por parte do professor, da escola e de todo o sistema de 
ensino ao invés de mudanças fragmentadas que objetivam atingir o aluno apenas de uma forma 
individual. Como consequência, o enfoque não seria mais ensinar o aluno a aprender, mas sim 
aprender a como ensinar à multiplicidade e diversidade de alunos (ZABALA, 2007). 

 

As habilidades estruturantes da matemática têm por intuito promover a possibilidade de um 

maior e melhor desenvolvimento, seja ele cognitivo, motor, social ou afetivo, tendo em vista que, ao se 

relacionar e interagir de forma lúdica com a matemática, estimula-se a criatividade, a autoconfiança, a 

autonomia e a curiosidade. Dessa forma, a interdisciplinaridade propicia maior desenvolvimento, 

superando os empecilhos no processo de ensino/aprendizagem em química. 

As habilidades estruturantes da matemática junto à química visam propiciar o 

desenvolvimento integral do aluno, aguçando sua imaginação através de sua ação, e o levando, assim, 

a uma reflexão, buscando associar vários conteúdos da matemática aos aspectos químicos do cotidiano. 

Pode-se entender que as habilidades estruturantes da matemática são um recurso didático que pode ser 

explorado de diversas maneiras pelos mediadores de conteúdo, tendo em vista a interação que propicia 

com a química. 

 

Trazendo o tema das dificuldades de aprendizagem para o contexto específico do ensino de 
Química, comumente, observa-se que alunos e professores não compreendem os verdadeiros 
motivos para estudar e ensinar Química, e ainda parte da motivação parece estar relacionada 
com a futura profissão a ser seguida. Em oposição a esse pensamento, é importante estudar 
Química para possibilitar o desenvolvimento de uma visão crítica de mundo, podendo 
analisar, compreender, e principalmente utilizar o conhecimento construído em sala de aula 
para a resolução de problemas sociais, atuais e relevantes para sociedade (ZABALA, 2007). 

 

Tendo em vista que o objetivo primordial da Química compreende a natureza, os 

experimentos propiciam ao aluno uma compreensão mais científica das transformações que nela 

ocorrem. Dessa maneira, alinhando as habilidades estruturantes da matemática, é possível proporcionar 

o desenvolvimento da aprendizagem de forma concreta, alcançando níveis mais complexos, conferidos 

através da possibilidade de interação em uma situação que explora o imaginário dos alunos relacionando 
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os conteúdos temáticos no âmbito escolar. Tais habilidades carregam consigo um aspecto pedagógico 

produtivo na aprendizagem de estruturas químicas, onde, por diversas vezes, o conteúdo é de difícil 

assimilação por parte do aluno. Essas habilidades estruturantes conferem a reflexão e análise acerca dos 

conceitos químicos. 

 

A construção do conhecimento químico é feita por meio de manipulações orientadas e 
controladas de materiais, iniciando os assuntos a partir de algum acontecimento recente ou do 
próprio cotidiano ou ainda adquirido através deste ou de outro componente curricular, 
propiciando ao aluno acumular, organizar e relacionar as informações necessárias na 
elaboração dos conceitos fundamentais da disciplina, os quais são trabalhados através de uma 
linguagem própria dos químicos, como: símbolos, fórmulas, diagramas, equações químicas e 
nome correto das substâncias. Além disso, a cada nova unidade, são retomados para que 
fiquem solidamente incorporados à estrutura cognitiva dos alunos e no sentido de auxiliar a 
busca de novas explicações (QUEIROZ, 2004). 

 

Com a associação das habilidades estruturantes da matemática à química, o aluno pode 

assimilar aspectos culturais do meio em que vive, adaptando-se às condições do meio educacional, 

aprendendo valores morais e éticos que carregará pela vida toda, como cooperar com seus semelhantes 

e se tornar um cidadão mais coerente. Essas habilidades estruturantes surgem como ferramenta 

pedagógica indispensável ao desenvolvimento cognitivo dos alunos, possibilitando um senso crítico 

que favoreça a aprendizagem. 

 

Não é suficiente conhecer Química; é também preciso saber ensiná-la, e isso não se faz por 
meio de atitudes mecânicas desvinculadas de uma reflexão mais séria. Pode-se encontrar 
maneiras mais eficazes de transmitir essa disciplina. Além disso, o ensino de Química deve 
estar estruturado de tal forma que permite ao professor trabalhar melhor (ensinar com 
facilidade) e ao aluno aprender melhor (absorver o que lhe foi ensinado). Quais são as variáveis 
que garantem um ensino assim? Algumas delas são melhores condições de trabalho e de vida 
para professores e alunos, laboratórios razoavelmente equipados e alguns recursos 
audiovisuais. Além disso, é indispensável um programa bem estruturado (TORRICELLI, 
2007). 

 

O autor acima colabora com a ideia de que é preciso pautar o ensino pelar reflexão para que 

a aprendizagem da química se dê de forma significativa. Nesse sentido a matemática se assimila à 

química, por serem ciências exatas. Dito isso, as habilidades estruturantes do raciocínio são identificadas 

no cotidiano de situações matemáticas, combinando experiências e novas possibilidades de 

interpretação do mundo que a cerca. As ações pedagógicas frente à química podem pautar-se nos 

princípios das habilidades estruturantes, conferindo a utilização do lúdico, atribuindo, assim, significado 

ao processo de ensino-aprendizagem, sendo uma forma consciente e planejada de efetivar esse processo 

e contribuindo gradativamente para formação do aluno. 

O lúdico frente às dificuldades de aprendizagem diante a química, possibilita um recurso 

pedagógico interessante para se aproveitar das habilidades estruturantes da matemáticas, destacando 

desta forma a vivencia de experiências para a formação do aluno, a fim de capacitar o mesmo na 
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aquisição de novos valores e conhecimentos, possibilitando que este indivíduo construa seu espaço de 

experimentação e alcance seus objetivos singulares. As dificuldades de aprendizagem em química 

aparecem, muitas vezes, quando a prática pedagógica diverge das necessidades dos alunos. Desta forma, 

se a aprendizagem passar a ser significativa para o aluno, este se tornará mais confiante e mais flexível 

à aprendizagem, superando assim os problemas anteriores.  

 

Na causa interna surgem os problemas de aprendizagem sintoma, forma escolhida 
inconscientemente pelo sujeito para camuflar a angústia e disfarçar a realidade, quando 
esconde de si mesmo o seu saber e sua possibilidade de aprender. Outra causa interna é a 
inibição cognitiva, quando o sujeito evita o pensar e o contato com o objeto de conhecimento, 
por representarem para ele um perigo, assim, ele se defende, acreditando que aprender não é 
bom, não é interessante. Na causa externa, há o problema de aprendizagem reativo, gerado na 
instituição escolar, em decorrência de fatores pedagógicos ligados a má condução da 
metodologia do ensino, avaliação, relação professor-aluno, enfim, à organização curricular e 
estrutural de funcionamento geral da escola (BOSSA, 2000, p.11). 

 

Pode-se ressaltar ainda que várias das dificuldades relacionadas ao aprendizado em química 

são oriundas da aplicação de metodologias pedagógicas inadequadas e ineficientes, levando em conta 

que muitas vezes a postura adotada pelo professor não aborda a individualidade e singularidade do 

aluno. Dessa maneira, a falta de confiança por parte do indivíduo torna-se um empecilho para a 

superação dos problemas, de modo que é notória a necessidade de desenvolver as habilidades 

estruturantes dos alunos. 

As habilidades estruturantes da matemática tem por intuito justamente promover uma 

aprendizagem mais ativa, dinâmica e contínua, fazendo com que a experiência se torne social, 

capacitando o indivíduo para as tarefas e atribuições do seu cotidiano, em sua cultura e meio social. 

Tais habilidades se pautam em facilitar a resolução de problemas, conferindo uma base para que o 

aluno possa se apoiar durante toda sua vida acadêmica. O professor, como mediador do conhecimento 

de química, deve buscar se utilizar dessas habilidades de forma efetiva e coerente com as necessidades 

dos alunos. 

O papel do educador é de fundamental importância durante as atividades lúdicas. Ele é o 
condutor do processo, provocando a participação coletiva das crianças, despertando-as e 
incentivando-as para o espírito de companheirismo e de compreensão. No entanto, deve-se 
reconhecer que trabalhar o lúdico em sala de aula não é uma tarefa fácil (BRENELLI, 1996, 
p. 37). 

 

As habilidades estruturantes da matemática, frente ao processo de ensino-aprendizagem da 

química, devem possibilitar a construção de um conhecimento significativo, enquanto o professor 

busca extrair do aluno o diálogo, compreendendo, assim, suas necessidades a partir da aquisição de 

insumos que estimulem e provoquem a evolução de acordo com as circunstâncias almejadas. 

O professor como mediador do conhecimento químico deve buscar ainda explorar 

metodologias lúdicas em diferentes momentos, sejam em atividades individuais ou coletivas, e em 
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distintos espaços, como a sala de aula, o pátio ou ambientes informatizados da escola, buscando atribuir 

autonomia aos alunos na construção de seu conhecimento e desenvolvendo sua capacidade de se 

relacionar com o meio que o rodeia. Dessa maneira, o alun oconquistará habilidades motoras e 

cognitivas, sendo possível motivá-los de forma concreta, através das habilidades estruturantes da 

matemática. 

 

É importante destacar que a eficácia na utilização dessas ferramentas depende do uso que se 
faz delas, de como e com que finalidade elas são empregadas, cabendo ao professor planejar 
a sua aplicação em sala de aula. Dessa forma, quando bem empregados, esses recursos trazem 
uma contribuição para o aprendizado do aluno, que passa a dispor não somente da 
verbalização, mas, principalmente de estímulos visuais e auditivos, garantindo uma melhor 
compreensão e assimilação dos conteúdos ministrados (CÓRDOVA & PERES, 2008). 

 

As habilidades estruturantes da matemática, conciliados ao ensino lúdico de química, visa 

promover a interação dos alunos, superando dessa forma barreiras e dificuldades diante do processo 

educacional. O professor deve ser um orientador capaz de utilizar de metodologias que contemplem o 

processo de ensino/aprendizagem de forma coerente e efetiva, atribuindo valor e significado aos ritos 

educacionais. Assim torna-se possível superar as dificuldades impostas durante todo esse trajeto. 

O aluno para desenvolver-se precisa de estímulos e confiança para provocar sua curiosidade 

e conferir maior esforço e participação de sua parte. Para isso, identificar suas necessidades e anseios 

individuais torna imprescindível para alcançar o êxito no processo educacional. A exploração das 

habilidades estruturantes da matemática busca atribuir valor e significado ao processo de ensino-

aprendizagem, possibilitando a identificação de novas possibilidades para os alunos, de modo a validar 

as práticas pedagógicas a serem exploradas. 

As metodologias pedagógicas que pautam por explorar as habilidades estruturantes dos alunos 

frente à química têm se mostrado uma modalidade de ação que contribui para a melhoria do processo 

educacional. Na medida em que se pode estimular o desenvolvimento dos alunos, sob vários aspectos, 

principalmente, motivando-os, fazendo com que interajam mais em sala de aula e encontrem 

significado nos conteúdos ministrados por seus professores. 

O educador deve pautar-se em valorizar as atividades lúdicas a fim de tornar o espaço de sala 

de aula adequado ao desenvolvimento do aluno. Assim, como a aprendizagem dos conhecimentos 

escolares, o lúdico também deve ser trabalhado no processo educacional, levando em consideração que 

os alunos precisam de estímulos para o seu desenvolvimento. 

 

METODOLOGIA 

Esta produção textual foi possível após a realização de uma revisão literária de artigos 

publicados nos últimos anos. A pesquisa realizada teve um caráter descritivo e qualitativo, pautado em 
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levantamentos de dados acerca da temática proposta e explorando a opinião de autores e profissionais 

sobre o tema a fim de salientar a dificuldade do aprendizado em química, associando-as às habilidades 

estruturantes da matemática como meios para superar essas dificuldades. 

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a 

inseri-lo explicitamente ou a construir hipóteses, envolvendo levantamento bibliográfico; entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 

estimulem a compreensão (GIL, 1991 apud SILVA; MENEZES, 2005). 

A pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada população ou fenômeno 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolvem o uso de técnicas padronizadas de coleta 

de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento (GIL, 

1991 apud SILVA; MENEZES, 2005). 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números (SILVA; MENEZES, 2005). 

Através da metodologia aplicada, foi possível desenvolver o raciocínio acerca da temática a 

fim de aproximar a relação do pesquisador com o tema, conferindo maior valor e atribuição à pesquisa 

e propiciando possibilidades de realizar este artigo.  

Dessa maneira, foi possível responder à análise envolvida nesta produção textual, sendo 

necessária uma abordagem conceitual para dar valia à temática desenvolvida e apresentando, de modo 

geral, a dificuldade do aprendizado em química e inter-relacionando tal vertente à utilização de 

metodologias lúdicas que exploram as habilidades estruturantes de matemática para superar tal vertente. 

A metodologia necessária para a realização deste artigo busca pautar-se pela necessidade de aplicação 

de tal temática no meio escolar, enumerando ganhos e possibilidades diversas, salientando a observação 

e aplicação de tais temáticas no processo de ensino-aprendizagem da química. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste trabalho possibilitou uma reflexão sobre a necessidade de metodologias 

mais dinâmicas e interativas junto ao processo de ensino-aprendizagem da química a fim de assim 

possibilitar uma aprendizagem contínua e construtiva. Evidencia-se com a elaboração desta produção 

textual a utilização da própria prática como objeto de reflexão e de aprimoramento na construção de 

conhecimentos. 

Com o desenvolvimento deste artigo, busca-se como intuito principal inferir e analisar pontos 

em torno da dificuldade do aprendizado em química junto à educação atual, buscando associar tal ponto 

às habilidades estruturantes matemáticas como meio para superar tal empecilho. Podendo, então, 

salientar metodologias pedagógicas que contribuam com o processo educacional, evidenciar a validade 
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da utilização de tais práticas pedagógicas perante as necessidades da escola atual tendo em vista que a 

utilização de tais habilidades possibilita maior eficiência oferece conhecimento e concepções acerca do 

ser humano em geral. 

A partir disso foram salientadas as dificuldades e necessidades a serem atendidas junto ao 

ensino da química e a exploração das habilidades estruturantes como forma de superar as eventuais 

barreiras e empecilhos no processo educacional, buscando salientar fatores que norteiam tal prática 

pedagógica, explanando a necessidade da diversidade de metodologias pedagógicas frente ao processo 

de ensino-aprendizagem, enumerando fatores importantes a seus componentes e aplicabilidade a fim 

de concretizar o processo educacional de forma coerente e efetiva, com o intuito de alcançar o maior 

número de alunos possíveis.  

Portanto, diante da necessidade crescente da autocrítica da educação atual, fica evidente como 

sendo fundamental a utilização efetiva da interdisciplinaridade no ensino, para conferir a superação das 

dificuldades no ensino-aprendizagem de química a fim possibilitar o desenvolvimento intelectual e 

moral dos alunos, tendo em vista os ganhos imensuráveis possibilitados por tal disciplina frente ao 

cotidiano de tais indivíduos, contemplando de forma significativa o mundo atual e trazendo novas 

vertentes para os alunos, que conseguem, assim, ser construtores e inovadores no processo de ensino-

aprendizagem, possibilitando ganhos imensuráveis para a comunidade educativa. Torna-se evidente 

que o professor de química deve adotar metodologias que contextualizem o ensino a ser ministrados, 

explorando abordagens didáticas que contemplem as necessidades dos alunos. 
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OS JOGOS COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

                                                                                                                                    Vanessa Cristina Gomes Bassi12 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo proporcionar à pessoa com deficiência intelectual a 
oportunidade de ampliar seus conhecimentos através de atividades lúdicas, interativas e de vivência. 
Mediante oficinas e jogos em sala de recursos — AEE (Atendimento Educacional Especializado), as 
atividades devem focalizar uma forma lúdica de aprendizagem, que contemple várias habilidades, no 
intuito de ampliar os conhecimentos dos estudantes. Através dos jogos, brincadeiras e softwares, busca-
se desenvolver nos alunos as capacidades e oportunidades de praticar, escolher, preservar, imitar, 
imaginar, dominar, adquirir competência, confiança e autonomia e adquirir novos conhecimentos e 
habilidades na estruturação do pensamento lógico. Este trabalho tem por finalidade principal 
proporcionar, através de práticas pedagógicas, estratégias para o desenvolvimento de habilidades 
funcionais e conhecimentos que serão importantes para tornar a pessoa com Deficiência Intelectual 
autônoma, independente e produtiva, conforme suas possibilidades, na sua vida escolar, familiar e 
social. 
 

INTRODUÇÃO 

Aos alunos público-alvo da educação especial, matriculados na rede municipal e estadual de 

ensino, é fornecido Atendimento Educacional Especializado — AEE, ofertado em salas de recursos, 

inclusive na modalidade itinerante, sendo esse atendimento, exclusivamente, no contraturno da 

frequência do aluno nas classes comuns do ensino regular.  

           O AEE dá o direito ao aluno a uma educação de qualidade e igualitária, respeitando as diferenças 

e características individuais de cada um, na garantia do pleno desenvolvimento do educando. 

São alunos público-alvo desse atendimento a ser realizado nas salas de recursos os alunos com 

deficiência, transtorno do espectro autista — TEA e altas habilidades ou superdotação. 

Sendo assim, podemos nos questionar: como desenvolver um trabalho com alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem focadas na deficiência intelectual? Observamos que os alunos 

que apresentam deficiência intelectual, inseridos nas escolas regulares, têm uma aprendizagem 

deficitária não pela dificuldade que apresentam, mas, sim, pela dificuldade do professor do ensino 

regular, por não saber como se portar com o aluno com tal deficiência, apresentando os conteúdos e 

organizando-os de forma inadequada. 

É necessário que ao aluno com deficiência intelectual que tenha dificuldades de assimilar 

conteúdos abstratos, nos atendimentos em sala de recursos, sejam ofertadas atividades que fazem uso 

 
12Especialização em Educação Especial, Deficiência Intelectual pela Faculdades Integradas de Botucatu, graduada em Matemática com ênfase em 

Informática e Pedagogia — Administração e Supervisão Escolar pela Faculdade de Educação São Luís.  Professora de Sala de Recursos — AEE — D. I. 

e professora do ensino regular de Matemática da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. E-mail: vanessa_gomes9@yahoo.com.br. 
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de materiais pedagógicos concretos e de estratégias metodológicas práticas, para que possa desenvolver 

suas habilidades cognitivas a partir disso e, com isso, facilitar a construção de seu conhecimento. Tais 

conteúdos e atividades devem ser significativos, ou seja, devem fazer sentido para o aluno. Os jogos e 

softwares são estratégias metodológicas que proporcionam a abstração e aprendizagem de certos 

conteúdos nos quais o aluno cria, reflete, analisa e interage com seus colegas e professor. 

As situações de aprendizagem realizadas vinculam tarefas a cada um dos objetivos específicos 

enunciados no âmbito de cada item. Devemos refletir sobre a intencionalidade do jogo a ser 

desenvolvido, sobre a individualidade de cada aluno e suas potencialidades. Podemos afirmar que cada 

indivíduo tem o seu tempo e ritmo de aprendizagem, e que o meio interfere no desenvolvimento das 

habilidades. 

 

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SEU 
APRENDIZADO 

Quando nos referimos à infância, imaginamos um período tranquilo, sem responsabilidades, 

repleto de brincadeiras, distração, leveza e descontração. No entanto, nem sempre é assim. Os pais 

sempre estão atentos às cólicas, aos períodos de choro, aos pés no chão e às brincadeiras. No entanto, 

além das questões físicas e emocionais, podem surgir sinais de desordem neurológica que afetam sua 

mente. 

Geralmente, a família procura um diagnóstico quando identifica que a criança tem algumas 

características diferentes das outras: demora em firmar a cabeça, sentar, andar, falar, não compreende 

ordens simples que lhe são dadas ou tem dificuldade em aprender alguma atividade, principalmente no 

período escolar. O diagnóstico envolve vários fatores, como genéticos, sociais e ambientais. Para 

realizá-lo, é preciso uma equipe multidisciplinar, composta por um professor especializado, médicos, 

neurologistas, oftalmologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, e especialistas em 

genética e psiquiatria, dependendo da necessidade de cada pessoa. 

O indivíduo deve ser avaliado na sua totalidade, para uma melhor compreensão de sua 

condição. É importante nessa avaliação ser investigado, através da anamnese (anamnese é uma 

entrevista realizada pelo profissional de saúde ou professor especializado em educação especial, que 

tem a intenção de ser um ponto inicial no diagnóstico de uma determinada deficiência, ou uma resposta 

humana aos processos vitais no caso do profissional), a realidade familiar e social na qual a criança ou 

adolescente está inserida. A equipe médica investiga a causa da deficiência enquanto a equipe de 

psicologia faz avaliações de habilidades adaptativas e de inteligência, aplica testes e provas e determina 

a presença da deficiência intelectual. A partir dessas discussões é fechado o quadro de pessoa com 

deficiência intelectual. A família recebe o diagnóstico, juntamente com orientações a serem seguidas e 

possíveis encaminhamentos para tratamentos quando necessário. Dessa forma, identificar possíveis 

quadros de deficiência intelectual, atenção e precauções são fundamentais. 
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A deficiência intelectual é caracterizada pelo desempenho do funcionamento cognitivo inferior 

à média esperada, abaixo do normal. Trata-se de uma limitação que atinge determinadas habilidades da 

pessoa, especialmente o raciocínio, a capacidade de planejamento, de resolução de problemas, o 

pensamento abstrato e a lógica. Quanto ao comportamento adaptativo, há dificuldade em habilidades 

conceituais que envolvem afazeres escolares em compreensão da leitura, linguagem (receptiva e 

expressiva), exercícios da autonomia e independência e expansão de vocabulário. Nas habilidades 

sociais, o indivíduo revela defasagens nas relações interpessoais, na autoestima e no senso de 

responsabilidade. Além disso, tende a ser ingênuo (é mais facilmente manipulado). Nas atividades que 

envolvem habilidades práticas, há dificuldades com cuidados pessoais e de higiene e com cuidados com 

a vida diária e cotidiana.  

Conforme a definição de deficiência intelectual dada na Instrução CGEB, de 14 de janeiro de 

2015, são consideradas pessoas com deficiência intelectual as que apresentam:  

 1.1. — Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 

dos dezoito anos;  

 1.2. — Limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

  1.2.1. comunicação;  

  1.2.2. cuidado pessoal;  

  1.2.3. vida no lar; 

  1.2.4. habilidades sociais;  

  1.2.5. utilização dos recursos da comunidade;  

  1.2.6. independência na locomoção; 

  1.2.7. saúde e segurança;  

  1.2.8. habilidades acadêmicas;  

  1.2.9. lazer;  

  1.2.10. trabalho. 

 

Segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento — AAIDD, 

"deficiência intelectual é uma incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto no 

funcionamento intelectual (raciocínio, aprendizado, resolução de problemas) quanto no 

comportamento adaptativo, que cobre uma gama de habilidades sociais e práticas do dia a dia. Essa 

deficiência se origina antes da idade de 18." 

Deste modo, considero o AEE necessário para atender às necessidades educacionais especiais 

reveladas na infância e na adolescência, favorecendo desenvolvimento, participação no cotidiano 

escolar e qualidade de vida. 

Segundo Saul Cypel (2006): 
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“o aprendizado escolar, dentro do processo evolutivo de desenvolvimento da criança e do 
jovem, está incluído entre as aquisições das mais complexas, necessitando participação 
concomitante e simultânea de um conjunto de sistemas funcionais neuropsicológicos para que 
se obtenha o objetivo planejado. Em virtude das diversidades funcionais individuais, 
observaremos padrões nem sempre superponíveis no aprendizado da leitura e escrita, 
podendo, por exemplo, ocorrer mais precocemente para alguns e um pouco mais lentamente 
para outros. Dentre os sistemas funcionais implicados destaca-se de forma especial, o das 
funções executivas, cuja expressão na organização e adaptação na atividade cotidiana 
individual terá repercussões decisivas no aprendizado como um todo”. 

 

As funções executivas, de acordo com Fuster (1997), são consideradas como “um conjunto de 

funções responsáveis por iniciar e desenvolver uma atividade com objetivo final determinado”. O 

professor especializado, apto que está atendendo esse aluno, para ajuizar a normalidade ou não dessas 

aquisições, deverá conhecer como se processa esse aprendizado, os fatores participantes, suas 

características evolutivas e as chamadas variações de normalidade, que processarão as peculiaridades 

individuais. Assim, de posse desse conhecimento, terá condições de planejar, determinar e executar 

propostas de ensino que busquem minimizar esses desvios do aprendizado e auxiliar pedagogicamente 

para que esse aluno se aproprie do conhecimento, respeitando suas limitações. 

 

OS JOGOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO 
As atividades práticas a serem realizadas com alunos com deficiência intelectual na sala de 

recursos têm como objetivo a ampliação e aquisição de novos conhecimentos através do lúdico e do 

manuseio de materiais pedagógicos concretos. 

A utilização do jogo como ferramenta principal para auxiliar o ensino da pessoa com deficiência 

intelectual destaca-se na maioria dos trabalhos existentes. Para tanto, o professor especialista deve partir 

de uma concepção sócio-construtivista-interacionista do jogo, como um meio de garantir a construção 

de conhecimentos e a interação entre os alunos. Nesse sentido, criar uma educação numa perspectiva 

autônoma, expressiva e consciente. 

Através da aplicação dos jogos, o aluno com deficiência intelectual aprende significativamente 

quando estabelece conexões do novo conteúdo com conceitos já conhecidos. Ocorre uma interação 

entre os conceitos existentes e a nova informação, os quais servem de princípio para que o novo possa 

adquirir significado para o aluno. Assim sendo, as novas informações são incorporadas e assimiladas, 

porém essa relação acaba por modificar esses esquemas prévios, ocasionando uma transformação do 

conhecimento. Sendo assim, as aprendizagens significativas consideram, então, experiências anteriores 

e conhecimentos previamente elaborados pelo aluno.  

Nesse sentido, o professor tem que ter clareza na intencionalidade pedagógica ao acompanhar 

o processo de construção de conhecimento, entender os caminhos, a cultura, o campo cognitivo e 

afetivo dos alunos.  
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Na realização do trabalho do professor especialista na aprendizagem através dos jogos, algumas 

etapas são necessárias para um bom desempenho dos alunos com deficiência intelectual e para o 

aprimoramento das funções cognitivas. Dentre essas etapas, podemos destacar algumas: 

• Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos a partir da sondagem realizada na 

aplicação de atividades de avaliação das habilidades adaptativas, comportamento social e 

práticas do dia a dia. 

• Compartilhar com os alunos os objetivos da proposta. 

• Organizar grupos de atendimento conforme suas necessidades e habilidades. 

• Possibilitar que os alunos exerçam funções diferentes em todas as tarefas e jogos. 

• Possibilitar que os alunos procurem soluções para os conflitos durante os jogos. 

• Favorecer as iniciativas individuais e coletivas, acolhendo as ideias dos alunos. 

• Propor questões nas intervenções que façam os alunos pensarem sobre suas escolhas. 

• Construir junto com os alunos alguns dos jogos para que participem de todo o processo de 

criação. 

• Incluir a participação dos alunos a cada retomada de planejamento. 

• Dar um feedback após o término das atividades e jogos, tirando dúvidas ainda existentes. 

Os jogos e as demais ferramentas tecnológicas podem servir ao aluno com deficiência intelectual 

como forma de contextualizar o conhecimento, potencializando seu interesse em aprender. Estimulam 

habilidades necessárias para a aprendizagem formal, o raciocínio lógico, instigam a curiosidade e 

permitem um ambiente onde o aluno manipule, reflita, deduza e explore diversas áreas do 

conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aluno deficiente intelectual necessita de uma educação significativa, ou seja, que faça sentido 

para ele, que agregue valores e conhecimentos ao seu saber. Dessa forma, independentemente de suas 

dificuldades, o aluno pode, através da diversidade de oportunidades, aprender e trocar experiências, 

respeitando a equidade. 

Através dos jogos, brincadeiras e softwares, os alunos podem aprender, no processo de 

produzir, de pesquisar, de criar relações, em suas dúvidas, compreensões e reconstruções de 

conhecimento. E, portanto, o papel do professor da Sala de Recursos — AEE deixou de ser ensinar 

por meio da transmissão de informações e passou a ser de criar situações de aprendizagem cujo foco 

incide sobre as relações que se estabelecem durante o esse processo. Cabe ao professor realizar as 

mediações necessárias para que o aluno possa encontrar sentido naquilo que está aprendendo, a partir 

das relações criadas nessas situações.  
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Em uma perspectiva integradora, os alunos com deficiência intelectual conseguem adquirir mais 

autonomia, independência e interação social na construção de pontes entre conhecimentos. Além disso, 

podem expressar seu pensamento por meio de diferentes linguagens e formas de representação, 

propiciando condições de promoção da aprendizagem, para superar suas dificuldades no 

desenvolvimento de seu potencial, respondendo, assim, a seus interesses e necessidades individuais. 

 

1. EVIDÊNCIAS DE JOGOS EM SALA DE RECURSOS AEE — D. I. 

 

   

                    Figura 1 — Jogo Trilha da Vida                                              Figura 2 — Jogo Resta Um 

 

    

                         Figura 3 — Jogo Sudoku                                                     Figura 4 — Trilha da Saúde 
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             Figura 5 — Jogo Cilindro Magnético                                        Figura 6 — Jogo Argolas Monetário 

 

   

                     Figura 7 — Jogo Contig 60                                                Figura 8 — Jogo Semáforo 

 

 

   

            Figura 9 — Jogo Subtração com Tangram                                     Figura 10 — Jogo Trilha da Hora 
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ADAPTAÇÕES CURRICULARES E O ENSINO DE MATEMATICA: PERSPECTIVAS 

INCLUSIVAS NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

                                                                                                                                 Vanessa Cristina Gomes Bassi13 

 

RESUMO 

Este presente trabalho tem como propósito apresentar elementos que compõem o ensino da 
matemática na educação de alunos com Deficiência Intelectual. As concepções contemporâneas da 
deficiência intelectual preconizam o respeito à diversidade, levando em conta as especificidades, seus 
interesses, motivações e acima de tudo as potencialidades de cada aluno, através de um trabalho que 
busque a formação continuada dos professores, oferecendo subsídios e recursos metodológicos que 
propiciem a garantia de uma educação de qualidade. Numa abordagem inclusiva e multidisciplinar, 
apresenta-se a necessidade de ser construído um trabalho organizado a partir de estratégias 
diferenciadas, através de adaptações curriculares, visando contribuir para a melhoria da qualidade da 
educação, possibilitando aos alunos contextos mais significativos de aprendizagem. 
 

INTRODUÇÃO 

Considerando a Escola como espaço cultural criado para transmitir às novas gerações 

instrumentos de aprendizagens essenciais, há uma grande preocupação com a formação ética, social, 

cognitiva e emocional da pessoa com deficiência e a formação de atividades fundadas nos quatro pilares 

da educação: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser”, 

conforme Jacques Delors, em relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para 

o Século XXI. 

Notamos os grandes avanços na área da Educação Especial, concretizados por meio de 

legislações e tratados que serviram na construção da "Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva". Tais documentos atualmente norteiam as ações dos agentes 

públicos e da sociedade, no estabelecimento de políticas públicas para o atendimento do público alvo 

dessa modalidade de ensino.  

Nesta perspectiva, o trabalho do professor de matemática refere-se a uma visão relacional entre 

as pessoas e o ambiente onde interagem. Dessa forma, a inclusão se constitui um movimento dinâmico, 

o qual procura derrubar as barreiras sociais e ambientais para a melhor interação dessa pessoa com o 

mundo. Deve ser voltado para uma educação cidadã que compreende a realização plena do ser humano, 

respaldado na construção e reconstrução de conceitos e o fortalecimento de valores indispensáveis para 

um convívio saudável e de prosperidade. Deve ser uma ação dinamizadora que possibilite a integração 

das dimensões políticas e pedagógicas, a fim de estimular a renovação e a melhoria do processo ensino 
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ensino regular de Matemática da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. E-mail: vanessa_gomes9@yahoo.com.br 
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aprendizagem, visando à garantia do sucesso da pessoa com deficiência. É necessário buscar ações que 

promovam estudos, reflexão e desenvolvimento de metas visando um efetivo desempenho dos alunos 

e seus resultados, a fim de que os índices melhorem e os alunos possam avançar em seus níveis de 

aprendizado.  

Porém, dados do Pisa no país (Programme for International Student Assessment ou Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes), indicam que o Brasil perdeu posição em Matemática, em 

relação a outros países como foi publicado pelo portal G1, em dezembro de 2016: “Brasil cai em 

ranking mundial de educação em ciências, leitura e matemática”. Na penúltima edição, conduzida em 

2015 e aplicada em 70 nações, ficamos na 66ª colocação em matemática. O Brasil contou com 23.141 

estudantes de 841 escolas, que representam uma cobertura de 73% dos estudantes de 15 anos.  

E nos perguntamos o porquê do fracasso no ensino da educação em matemática ocorre? 

Refletindo sobre essa questão ao longo do percurso escolar, verificamos que apesar dos esforços e 

avanços para que não só a pessoa com deficiência intelectual possa ser incluída no ensino da 

matemática, mas também para que todos os alunos com dificuldades nesta disciplina possam construir 

seu conhecimento gradativamente sem defasagens de aprendizagens e assim todos possam se beneficiar 

com a escola. 

Sendo assim, através da formação continuada, reflexão sobre a práxis e orientando-se pelos 

Indicadores de desempenho educacional, avaliações externas como boletins do SARESP, IDESP e 

IDEB; e das Avaliações Internas, que tem por função gerar informações que norteiam os caminhos a 

seguir da Equipe escolar, estabelecendo metas a serem alcançadas, buscando melhorar a qualidade dos 

seus alunos e da gestão escolar, compete ao professor ter uma ação política explícita de forma peculiar 

na organização e gestão do trabalho pedagógico, assim como através de uma postura crítica-reflexiva, 

em face da realidade cotidiana encontrada na escola, convicto da viabilidade operacional das prioridades 

consensualmente assumidas e formalizadas nos princípios que norteiam os documentos oficiais no que 

se refere à Educação Básica, na modalidade da Educação Especial. 

Para tanto, irá exercer, no espaço da autonomia que lhe foi conferida, seu papel de orientação 

e gerenciamento dos resultados do desempenho escolar obtido pelos alunos com deficiência frente às 

ações devidamente planejadas. 

Logo, esta proposta está fundamentada em uma concepção democrática que deve conjugar 

esforços e espaços potencialmente educativos existentes, para uma educação de qualidade. 
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O CURRÍCULO E AS ADAPTAÇÕES CURRÍCULARES 
 
A palavra currículo vem do latim “curriculus”, que remete ao sentido de tempo corrido, o ato 

de correr, percurso. O currículo para tanto, pode ser definido como a forma de organizar o 

conhecimento, é o caminho, o percurso em que em que o professor, coordenador, equipe gestora e 

sistemas de ensino devem seguir. Através do currículo o professor vai nortear seu trabalho prático em 

sala de aula. Sua construção se concretiza por intermédio da contribuição ativa e perspicaz por meio 

do planejamento participativo. 

Conforme Saviani (2008), 

“... currículo é o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola.” (p. 16).  
                             Corroborando com essa ideia, podemos dizer que, o currículo escolar é aquele que é pensado,  
                             planejado, materializado e avaliado na escola, mas todos tem relação com as teorias do     

currículo, as políticas atuais vigentes e as relações de poder que são estabelecidas dentro de 
cada sistema de ensino. Podemos dizer que há uma relação direta entre política curricular, 
mundo do trabalho e escola. Quando falamos do mundo do trabalho, dessa prática social e da 
função da educação, a perspectiva segundo a Constituição 88 é preparar o aluno “visando o 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, e sua qualificação 
para o trabalho. 

 
 
 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), recentemente aprovada, é um documento de 

caráter normativo e define eixos essenciais para a aprendizagem: igualdade, diversidade e equidade. 

Deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas como também as 

propostas pedagógicas das escolas públicas e particulares passando por todos os níveis de ensino, 

buscando melhorar os índices de aprendizagem, repetência e abandono de cada sistema. Estabelece 

conhecimentos, competências e habilidades a serem desenvolvidos pelos alunos durante todo o 

percurso básico escolar. É uma ferramenta norteadora, tendo por objetivo alinhar e auxiliar na 

construção do currículo, dialogando com uma educação integral e o projeto de vida dos alunos. 

O currículo no ensino da matemática, desempenha um papel decisivo ao aluno, que ele institua 

na apreensão do conhecimento, dos significados dos objetos matemáticos, estabelecer conexões entre 

esses objetos e seu cotidiano através da comunicação, uso da linguagem simbólica, representação e 

argumentação, fazendo uso de recursos (jogos, ábacos, calculadoras, planilhas, softwares...), materiais 

esses que propiciem a reflexão, sistematização e fixação dos conceitos matemáticos aplicados. 

Nesta perspectiva, na sala regular de ensino, o trabalho a ser desenvolvido através das 

adaptações curriculares, “constituem, pois, possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades 

de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando 

necessário, para torná-lo apropriado as peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um 

novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente 

a todos os educandos.” (Aranha, 2003).  
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Ao propor as Adaptações Curriculares no ensino da matemática em sala de aula, o professor 

em conjunto com o professor especialista da sala de recursos - AEE, devem fazer alguns 

questionamentos: O que o aluno deve aprender, como e quando aprender, quais as formas de 

organização são mais eficazes para chegar ao resultado esperado, como e quando avaliar a 

aprendizagem do aluno? 

Nesse sentido, adaptação curricular é um conjunto de modificações que se realizam nos 

objetivos, conteúdos, metodologia e/ou estratégias, nos procedimentos de avaliação e na 

temporalidade, para atender às diferenças individuais dos alunos. 

Devemos pensar em adaptação curricular como ferramenta ou estratégia de ensino. É um 

processo coletivo, onde devemos oferecer oportunidades reais de aprendizagem à pessoa com 

deficiência, propor desafios ao aluno de modo a promover seu avanço. Os níveis de adaptação podem 

ocorrer através do Projeto Político Pedagógico, na sala de aula e individualmente. 

Para Sacristan (2013), 

 

Toda experiência pedagógica, toda ação didática supõem o propósito de mediação, correção 
e estímulo da experiência do encontro entre um sujeito que exerce uma série de funções sobre 
o sujeito que detém um conteúdo, ou desenvolve diversas capacidades, de modo que sejam 
transformadas e enriquecidas tais funções e capacidades que, de maneira geral, chamamos de 
aprendizagem. Para que esse encontro seja frutífero, o conteúdo tem de ser significativo, 
relevante e desafiador, características que têm maior probabilidade de estar presentes se o 
encontro também tiver sido adequadamente mediado e se for motivador. 

 

Portanto, o acesso, a permanência e a efetiva participação e aprendizagem são garantias legais 

do processo educacional inclusivo, práticas que garantam a estes alunos respostas educativas para sua 

aprendizagem e o desenvolvimento de sua autonomia e independência. 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA INCLUSIVO 
 

Numa perspectiva inclusiva, o olhar para as diferenças favorece um ensino onde os 

preconceitos são deixados de lado, a flexibilização do currículo ocorre, e nesse contexto, o respeito à 

diversidade e a equidade são direitos garantidos a todos, seja em escolas públicas ou privadas, buscando 

combinar pessoas com habilidades diferentes, de modo a elevar o potencial de cada aluno, atendendo 

ao verdadeiro princípio de inclusão. 

Segundo a Declaração de Salamanca de 1994 (pg. 5) 

o principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender 
juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que 
elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de 
seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma 
educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, 
estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades.  
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Dessa forma, uma educação efetiva e democrática se faz essencial na implantação de políticas 

públicas de ensino que transponham a inclusão na construção da cidadania. A escola deve ser pública 

e aberta a todos, com acesso e permanência, ofertando um ensino de qualidade com garantia de um 

serviço de apoio especializado, no qual se faz presente através das Salas de Recursos AEE, atendendo 

as peculiaridades da pessoa com deficiência como garantia de uma sociedade justa, solidária e igualitária. 

Para tanto, numa educação matemática inclusiva é imprescindível que a escola, esteja preparada 

para lidar com as diferenças e capacitada para trabalhar na diversidade. Faz-se necessário que seus 

profissionais sejam capazes de oferecer oportunidades reais de aprendizagem, prevejam as 

necessidades, as limitações e as potencialidades da pessoa com deficiência e assim, ofertem um ensino 

individualizado de acordo com suas necessidades específicas.  

A noção de integração representa um desafio a toda a comunidade escolar e no ensino da 

matemática, as trocas e convívio com outros alunos é fundamental para uma participação social, mas, 

além disso, está todo o processo de ensino aprendizagem que não pode ser esquecido, além da 

valorização do sujeito como pessoa, da sua imagem, autoestima, autonomia e independência. 

O processo ensino aprendizagem, não será resultado apenas das experiências vivenciadas do 

aluno, mas da troca com os colegas e professores, do apoio a este oferecido conforme suas necessidades 

individuais, em reconhecer e entender quem de fato é o aluno com deficiência intelectual, identificar 

quais são suas habilidades, potencialidades e especificidades para elaborar ações de intervenção 

assertivas e eficazes sobre a aprendizagem e desempenho destes alunos no ensino da matemática 

transpondo as barreiras. 

A educação inclusiva deve ser um compromisso da escola, tendo como base a construção do 

conhecimento através do saber universal como garantia do direito á cidadania e participação social na 

perspectiva de uma educação para todos. 

 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES E O ENSINO DA MATEMÁTICA: ESTUDO DE 

CASO 

A aluna J., 17 anos, estudante do Ensino Médio, apresenta atraso no desenvolvimento 

Neuropsicomotor, foi classificada como Intelectualmente Deficiente (D.I.), portadora de CID F-70. 

Em relação a algumas habilidades acadêmicas como pensamento lógico, a aluna apresenta dificuldades 

de raciocínio lógico, dificuldades em comparar, analisar, refletir, inferir e reter informações. No 

raciocínio lógico-matemático, reconhece e relaciona os números até 100, realiza apenas adições simples 

com unidades; não realiza subtração, multiplicação e divisão. Não reconhece valor monetário e seu uso 

real, não faz leitura de preços. Não reconhece horas. Em relação à linguagem e comunicação escrita, a 

aluna encontra-se na fase alfabética, com muitos erros ortográficos, dificuldades em sílabas simples e 

complexas, paragrafação, pontuações e uso de letra maiúscula quando necessário. Numa situação de 
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escrita de texto, não apresenta coerência de pensamento e não consegue manter uma sequência lógica 

dos fatos. Numa perspectiva inclusiva na educação matemática essa aluna tem condições de 

acompanhar o currículo, assim como os demais alunos da sala? Quais são as possíveis estratégias para 

que a mesma consiga avançar em seu aprendizado matemático? 

Sim, desde que as atividades, objetivos, metodologias/estratégias, avaliação e temporalidade 

sejam adaptadas. Entretanto, quando falamos de deficiência intelectual, não estamos abordando apenas 

a aprendizagem escolar, mas também as atividades de vida diária (AVDs) e das atividades da vida prática 

(AVPs), buscando desenvolver nessa aluna, autonomia e independência para que a mesma, desempenhe 

seu papel como cidadã na vida. O trabalho do professor de matemática em sala regular deve ser 

realizado em conjunto com o professor especialista da sala de recursos – AEE, e com os profissionais 

de apoio a esta aluna: Psicóloga, Neurologista e Terapeuta Ocupacional, além de envolver a Equipe 

Escolar, demais professores e também a família.  

Conforme Orrú (2012) 

 

“A partir da compreensão do contexto e do mundo onde os sujeitos estão inseridos, é possível 
oferecer aos professores a oportunidade de esquadrinhar e melhor conhecer a complexidade 
do ambiente escolar, para que se conscientizem dos valores ali compartilhados que interferem 
em suas ações com os alunos e os demais profissionais”. 
 

Portanto, podemos observar que, uma proposta de ensino, onde os problemas sejam sanados, 

é preciso uma linguagem significativa e de integração social, por meio da mediação entre sujeito e objeto 

e/ou propor situação de mudanças/ações e transformações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estudo de caso de J. apresenta muitos dos dados que coincidem com os encontrados na 

literatura sobre a realidade de pessoas com deficiência intelectual.  

Lidar com a diferença exige uma mudança de atitude dos professores e de toda a comunidade 

escolar, a qualidade da intervenção do professor sobre o aluno ou grupo de alunos, os materiais 

didáticos, espaços, tempo, organização e/ou estratégias, avaliação, seleção de conteúdos significativos 

ao aluno, propõem o caminho que deverá ser percorrido para que o professor de matemática numa 

perspectiva inclusiva alcance o sucesso. 

Diante disso, concluímos que para aprender e reconceitualizar o processo, buscando novos 

significados e procedimentos utilizados, devemos avançar na conceptualização do ensino da 

matemática numa perspectiva inclusiva, mediante a interpretação da informação e a compreensão da 

relação da pessoa com deficiência e do professor no ensino da educação matemática. Os preconceitos 

e rótulos devem ser deixados de lado, afim de que se alcance no processo de aprendizagem, através das 
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adaptações curriculares bons resultados ao desenvolvimento dos processos cognitivos e mentais desse 

aluno com deficiência intelectual. 
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A ATENÇÃO E A RELAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS COGNITIVOS DA 

APRENDIZAGEM. 

                                                                                                                             Vanessa Cristina 
Gomes Bassi14 

RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo analisar os processos cognitivos de aprendizagem e a forma que a 
atenção interfere no nível de profundidade com que a informação é codificada e na atribuição de 
significados àquilo que vai ser armazenado, buscando compreender de que forma a atenção vem sendo 
abordada por diferentes áreas do conhecimento, principalmente no campo da Educação Especial. O 
que acontece com os alunos caracterizados com Deficiência Intelectual, nas questões relativas ao 
tratamento da informação que constituem este material. Através da verificação em sala de aula, ficou 
constatada uma relação ambígua entre as ações dos docentes e as práticas observadas, principalmente 
no que tange a atividades de apoio e acompanhamento pedagógico. Em consonância com o 
levantamento realizado, a observação nos permitiu inferir que muitos alunos são “rotulados” como 
hiperativos e há um grande número de encaminhamentos de crianças para realização de diagnósticos 
na área da saúde e sala de recursos, consequentemente também há um alto índice de medicalização 
infantil. Para tanto, considerando que a sala de recursos tem um papel fundamental no processo de 
desenvolvimento das habilidades dos alunos com Deficiência Intelectual, este trabalho tem a finalidade 
de auxiliar na evolução da atenção, concentração e memória, tão necessárias à formação do educando 
e sua aprendizagem.  
 

 

INTRODUÇÃO 
 
O presente capítulo busca abordar como a atenção atua na preparação e regulação da 

aprendizagem e no desenvolvimento das atividades cognitivas. Quando tratamos de atenção no 

ambiente escolar, logo nos vem em mente os transtornos e diagnósticos relacionados ao déficit de 

atenção e hiperatividade, dentre os quais estão as seguintes características: baixo rendimento escolar na 

realização das atividades, falta de atenção, dificuldades no cumprimento de ordens, comandas e/ou 

regras, impulsividade/hiperatividade, agitação, características essas que podem ser observadas no 

ambiente escolar, familiar e social. Sendo causas possíveis de tais distúrbios de ordem do 

desenvolvimento cognitivo, na estruturação orgânica, quanto relacional ou emocional. No entanto, o 

que se pretende é tratar do tema atenção e de que forma a mesma atua nos processos de aprendizagem, 

interferindo principalmente no campo da educação especial e no aprendizado da pessoa com deficiência 

intelectual. 

Definindo atenção, podemos dizer que é o direcionamento de nosso foco de interesse e estado 

de concentração mental ou estímulos sobre determinado objeto, pessoa ou lugar. Caracteriza-se pela 

seleção, organização e retenção de informações. A atenção seletiva se refere à seleção ou que a realiza; 

 
14Especialização em Educação Especial, Deficiência Intelectual pela Faculdades Integradas de Botucatu, graduada em Matemática com ênfase em Informática 

e Pedagogia – Administração e Supervisão Escolar, pela Faculdade de Educação São Luís,  professora de Sala de Recursos – AEE – D.I. e professora do 

ensino regular de Matemática da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. E-mail: vanessa_gomes9@yahoo.com.br 
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é a capacidade mental que temos de selecionar uma parcela da informação da grande quantidade de 

estímulos ao redor. A organização é a ação ou efeito de se organizar, resultado de se organizar. A 

retenção de informações é a capacidade de manter na memória, durante um tempo, impressões 

registradas. 

A atenção é entendida como a capacidade de concentrar-se na realização de uma tarefa, 

furtando-se de outros estímulos presentes que agem como dispersivos, e é um requisito imprescindível 

para a aprendizagem. A capacidade de atenção e as estratégias cognitivas e metacognitivas que ajudam 

a controlá-la, desenvolvem-se gradualmente até os 12 ou 13 anos de idade. O ritmo de 

desenvolvimento, contudo, parece diferenciar-se de uns alunos para outros.  

Dalgalarrolo (2018), define a atenção como a direção da consciência, o estado de 

concentração da atividade mental sobre determinado objeto. Ou seja, a atenção faz parte das funções 

psicológicas superiores. Seu funcionamento é baseado em mecanismos neurológicos inatos e 

involuntários. 

A atenção é responsável por responder a estímulos externos que para cada indivíduo reagem 

de uma determinada maneira.  O indivíduo tende a voltar sua atenção, seu foco, em direção de um 

trovão, por exemplo, ou seja, sua memória e aparelho sensorial estão relacionados ao aspecto 

perceptivo.  

Para tanto, o processo diagnóstico no decorrer da atenção no processo de aprendizagem é 

verificar se os estímulos que a pessoa com deficiência intelectual recebe, está adequada e se o aluno 

consegue fixar a atenção adequadamente sem desvios, além de observar se as oscilações de atenção 

apresentam-se compatíveis com sua idade e situações de aprendizagem. 

 

A ATENÇÃO E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO COGNITIVO E DE 

APRENDIZAGEM 

Durante a aprendizagem de uma habilidade, ou seja, na construção do conhecimento, o 

indivíduo deve percorrer alguns estágios cognitivos de seleção, retenção, associação, processamento e 

transmissão das informações. Os processos da atenção em cada um desses estágios são extremamente 

importantes, permitindo com que o indivíduo direcione o foco da atenção para o que é realmente 

necessário para que o aprendizado ocorra de 
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Fonte: Dalgalarollo, 2018 – adaptado. 

 

Durante esse processo de aprendizagem conforme Bastos (2005), podem ocorrer algumas 

disparidades na atenção, ou seja, condições de desigualdade, a hipoprosexia ou diminuição global da 

atenção ou enfraquecimento da atenção pode ocorrer em situações de falta de estímulos ou motivação 

e a redução da atenção está constantemente associada a alguns estados depressivos ou esquizofrênicos; 

a aprosexia caracterizada pela diminuição da memória, pela falta de atenção ou impossibilidade de fixá-

la; a hiperprosexia caracterizada por atenção exagerada ou aumento global da atenção como um todo; 

a distração ou falta de atenção em relação a determinados contextos leva o aluno ao erro por estar 

distraído. 

No contexto escolar essas disparidades atrapalham muitos alunos em seu desenvolvimento 

escolar e cognitivo. É necessário um cuidado do professor em relação a estes alunos. Para tanto, 

devemos conceber formas de inseri-los no cotidiano dos processos educativos, oportunizar a 

construção de um conhecimento significativo, que saliente o papel ativo dos alunos com deficiência 

que apresentam dificuldades na atenção e em manter o foco nas atividades. 

Recebemos os estímulos através do meio em que o indivíduo vive, se socializa, e interage com 

outras pessoas. Os aparelhos perceptivos recebem esses estímulos, serão processados em redes neurais, 

modelados e reorganizados à medida que um novo estímulo entra. A todo momento, recebemos 

estímulos e para que nosso cérebro fique organizado, estabelecemos uma linha de raciocínio, 

reorganizando as informações. Para que ocorra uma organização mental, há uma cronologia nos 

eventos, as redes são remodeladas e reorganizadas, formando assim, a personalidade, desenvolvendo 

sentimentos e emoções. O indivíduo abstraí a informação, sai do concreto, e vai para o abstrato. E 

seleção

retenção

associaçãoprocessamento

transmissão

ESTÁGIOS COGNITIVOS 

DA APRENDIZAGEM 

aprendizagem 
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entendemos que, quanto mais motivado a pessoa com deficiência, mais ele aprende e quanto mais ele 

aprende, mais se sente motivado. Nosso cérebro se transforma numa verdadeira ginástica cerebral e, 

portanto oferece uma resposta neuronal aos estímulos.  

O objeto da atenção ocupa o ponto central no campo da consciência, excluindo os demais 

elementos que compõem o todo. Conforme Kandel, 2009, prestar atenção a algo, significa dar nosso 

foco de atenção a algo, e ignorar outros fatores sensoriais a nossa volta. 

 

A todo momento, os animais são inundados por um vasto número de estímulos sensoriais e, 
apesar disso, eles prestam atenção a apenas um estímulo ou a um número muito reduzido dele, 
ignorando ou suprimindo os demais. A capacidade do cérebro de processar a informação 
sensorial é mais limitada do que a capacidade de seus receptores para mensurar o ambiente. A 
atenção, portanto, funciona como um filtro, selecionando alguns objetos para processamento 
adicional. [...] Em nossa experiência momentânea nos concentramos em informações 
sensoriais específicas e excluímos (mais ou menos) as demais (KANDEL, 2009, p.339). 
 

Refletindo sobre o objeto da atenção nos perguntamos, por que vários sentidos que nos são 

apresentados através de nossa vivência e experiência com o meio não ficam registrado em nossa 

memória? 

A resposta para tal questão se deve ao fato de que essas vivências variam de pessoa para pessoa 

e os interesses também. A experiência é aquilo que o indivíduo capta e registra, tomando posse da 

informação pela mente, através da seleção, na execução dessa função, em um estado de consciência e 

foco, o aluno compreende e interage com o ambiente, incluindo seus estímulos internos pensamentos, 

sentimentos e conhecimentos já adquiridos e assimilados através da associação, realizando assim, o 

processamento cognitivo de aprendizagem. A transmissão do conhecimento adquirido ocorre, 

portanto, através da linguagem, da comunicação/fala. 

A consciência foco de atenção, consiste em abdicar de algumas coisas em função de lidar 

eficazmente com outras. Para Dalgalarrondo (2018):  

 
“A atenção se refere ao conjunto de processos psicológicos que torna o ser humano capaz de 
selecionar, filtrar e organizar as informações em unidades controláveis e significativas. Os 
termos “consciência” e “atenção” estão estreitamente relacionados”. 
 

Nesse sentido, podemos dizer que a capacidade mental que o indivíduo possui em selecionar 

uma parcela de informações contida no ambiente em detrimento de outros estímulos ao nosso redor é 

chamada de atenção seletiva, ou seja, que se refere à seleção. A organização é a ação ou efeito de se 

organizar e a retenção de informações, a capacidade de manter na memória, durante um tempo relativo, 

impressões registradas. 
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TRANSTORNOS DE ATENÇÃO  
 

Uma das principais causas que levam o aluno a ser encaminhado e avaliado na sala de recursos 

AEE é o transtorno de atenção e a relação que se estabelece com a aprendizagem. Rotta (2015), afirma 

que o transtorno da atenção e a relação com a aprendizagem é uma das principais causas de 

encaminhamento aos consultórios neuropiátricos.  

Devido às alterações da atenção, alguns alunos podem apresentar distúrbios neurológicos e 

neuropsicológicos, condições essas em que se verifica uma diminuição do nível de consciência. No 

entanto, devido a um diagnóstico falho desse quadro, muitos alunos são medicados e/ou encaminhados 

à sala de recursos AEE, não apresentando deficiência alguma, apenas apresentando alterações da 

atenção. 

Boas e Dezotti (2013), apontam que as dificuldades frente á aprendizagem fazem parte do 

processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, sem que necessariamente precisem ser 

apontadas como distúrbio ou deficiências. 

A alteração mais comum em idade escolar é o Transtorno de Déficit de a 

Atenção/Hiperatividade (TDAH), onde o aluno apresenta uma dificuldade marcante de prestar atenção 

a estímulos internos e externos, pois a criança ou o adolescente, demonstra capacidade prejudicada em 

organizar e concluir suas tarefas, assim como em controlar seus impulsos e comportamentos, conforme 

dados do Instituto Paulista de déficit de Atenção (2019). 

Quando ensinamos algo, o que desejamos é que o indivíduo assimile a informação, retendo-a 

para uso posterior. Aprendizagem, neste caso, é conseguirmos realizar uma atividade, mesmo após 

muitos anos sem a termos praticado, como por exemplo, andar de bicicleta, nadar ou dirigir um carro. 

A atenção exerce uma função muito importante na capacidade de retenção de informações relevantes, 

pois é através dela, associada aos processos de controle, que guardamos informações na memória de 

longa duração. Com a prática, a capacidade de seleção e retenção de informações relevantes à atividade 

que estamos realizando, é aperfeiçoada. A melhora na seleção de informações relevantes poderá facilitar 

a antecipação da resposta, e consequentemente, facilitar a “performance” da pessoa com deficiência 

intelectual na construção do aprendizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola inclusiva almeja a formação de cidadãos autônomos e independentes, tendo eles 

deficiência ou não, dessa forma o objetivo se estende as pessoas com deficiência intelectual, que nesse 

contexto social, devem ter seus direitos garantidos, um ambiente rico e propício de oportunidades, 

sendo respeitadas suas potencialidades. 
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Promover a construção de uma sociedade que acolha sem distinção a todos, sendo de fato 

inclusiva, onde todos cumpram seu papel, família, escola e sociedade, para que as possíveis limitações 

de atenção resultem em processos de educação diferenciados. 

A análise em sala de aula no contexto dos transtornos de aprendizagem devido a atenção, nos 

permite afirmar e propor mudanças que poderão ocorrer através das alterações nas taxas de prevalência 

entre TDAH e TA. No entanto, o efeito sobre a prevalência, especificidade e comorbidade dos 

transtornos de aprendizagem permanece incerto. Porém, é correto afirmar rever os padrões de atenção 

no processo de aprendizagem e fazermos uma reflexão sobre a importância da mesma. 

Portanto, há algumas prerrogativas sobre o entendimento do nosso cérebro e como funciona 

o aprendizado da pessoa com deficiência. Espera-se que este capítulo possa contribuir no 

aprimoramento contínuo do diagnóstico correto e no tratamento de ações que minimizem os 

transtornos da atenção no atendimento em sala de Recursos AEE à pessoa com deficiência intelectual.  
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) COMO UMA PROPOSTA DE 

INTINERÁRIOS FORMATIVOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 

Valdirene Soares dos Santos15 

 

RESUMO 
Este artigo faz parte de um recorte de dissertação em andamento que busca realizar orientação 
profissional aos estudantes do ensino médio. Neste estudo, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva de 
cunho qualitativo, apoiada na análise do documento oficial da BNCC e na concepção de itinerários 
formativos; de maneira mais específica, na Resolução CNE/CEB n.o 06/2012 e na Lei n.o 13.415/2017. 
Definem itinerários formativos como o estudante pode seguir durante sua trajetória acadêmica e de 
formação, como o conjunto de etapas que compõem a organização da oferta da educação profissional 
pela instituição de educação profissional e tecnológica, no âmbito de um determinado eixo tecnológico. 
Assim, através de uma reflexão teórica e da legislação vigente, a pergunta norteadora dessa reflexão é 
se conteúdos curriculares da atualidade se constituem numa inovação que contribui para uma política 
de formação dos estudantes que satisfaça às demandas da sociedade brasileira. A análise dos dados nos 
leva a concluir que, considerando a complexidade da organização, um ensino de caráter parcial e 
interessado das ideologias não contempla a diversificação do conhecimento para o preparo dos 
estudantes do ensino médio.  
 

INTRODUÇÃO 

O Ministério da Educação (MEC) apresentou a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), 

anunciada pelo Conselho Nacional da Educação (CNE) no dia 03 de abril de 2018. O documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que 

tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p. 7). 

Cabe questionar se os conteúdos curriculares da atualidade constituem uma inovação que 

contribui para uma política de formação dos estudantes e que satisfaça às demandas da sociedade 

brasileira. 

O documento apresenta uma série de aprendizagens essenciais, afirmando a garantia de direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento, aplicado exclusivamente à educação escolar (BRASIL, 2017). 

Ademais, a letra da lei afirma que a competência consiste na “mobilização de conhecimentos (conceitos 

e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” 

(BRASIL, 2017, p. 8). 
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e professora de Sociologia no ensino médio em escola estadual, do interior do estado de São Paulo. 
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Esse conceito foi explicitado entre outros autores, por Perrenoud (1999, p. 30), ao dizer que 

"competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações". 

Contudo, o conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a discussão pedagógica e social 

das últimas décadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as 

finalidades gerais do ensino fundamental e do ensino médio, no art. 35 da Lei; 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, 
terá como finalidades:  
I — a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II — a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  
III — o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  
IV — a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. (BRASIL, 1996, grifos 
nossos).  

 

É nesse mesmo sentido que Duarte (2004) assevera que a “pedagogia das competências e 

habilidades” caracteriza-se pela necessidade emergente de desenvolver nos indivíduos a criatividade e 

a capacidade de resolver problemas imediatos, a partir da concepção o lema “aprender a aprender”, 

visando à formação de sujeitos adequado ao sistema produtivo desta sociedade: 

 

[...] o lema “aprender a aprender” passa a ser revigorado nos meios educacionais, pois 
preconiza que à escola não caberia a tarefa de transmitir o saber objetivo, mas sim a de preparar 
os indivíduos para aprenderem aquilo que deles for exigido pelo processo de sua adaptação às 
alienadas e alienantes relações sociais que presidem o capitalismo contemporâneo. A essência 
do lema “aprender a aprender” é exatamente o esvaziamento do trabalho educativo escolar, 
transformando-o num processo sem conteúdo (DUARTE, 2004, p. 8). 

 

RELATOS  

Segundo as informações disponibilizadas pelo observatório do PNE (Plano Nacional da 

Educação), o Brasil possui aproximadamente 3,2 milhões de jovens de 19 anos, mas apenas 2 

milhões (63,5%) deles concluíram o ensino médio. Observações (VENTURI E TORINI, 2014, p. 

27) indicam que “as principais razões de abandono dos estudos são: os motivos econômicos — como 

a necessidade de trabalhar para de se manter, ou para ajudar o sustento da família, ou pobreza e 

dificuldade de custear as despesas para seguir estudando — foram os mais citados pelos jovens do sexo 

masculino (52,7 %, contra 20,3% entre as jovens, chegando a 61,4% entre os homens de 25 a 29 anos), 

seguidos pela busca de independência e autonomia (ter o próprio dinheiro, mencionado por 23,2 por 

cento dos jovens e 7,9 das jovens), de acordo com tabela — 3.4.2. 
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                           Tabela – 1: Motivos de ter abandonado a escola, por área (urbana/rural) e gênero  

                                          Fonte: TET Brasil (2013 apud VENTURI E TORINI, 2014). 

 

Para Marques (2000, p. 5), “[...] as instituições educativas demonstraram ser incapazes de 

penetrar no mundo sociocultural destes novos atores que ocuparam o seu espaço. Nessa direção, o 

Artigo 36 da Lei n.o 13.415 traz um novo conceito de itinerário formativo, ou seja, um currículo do 

ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos 

específicos, que serão definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de 

conhecimento ou de atuação profissional: I — linguagens e suas tecnologias; II — matemática e suas 

tecnologias; III — ciências da natureza e suas tecnologias; IV — ciências humanas e sociais aplicadas; 

e V — formação técnica e profissional. 

A expressão ‘itinerários formativos’ faz referência a caminhos, estradas, roteiro, uma descrição 

de caminho a seguir, para ir de um lugar a outro. A palavra formativo, por sua vez, indica algo que 

forma ou serve para formar, que contribui para a formação ou para a educação de algo ou alguém.  

Destarte, a Resolução nº 06/2012 abre a possibilidade de organizar os componentes e 

conteúdos curriculares de diferentes maneiras, constituindo-se no principal foco da lei. De acordo com 

a normativa, nos artigos 14 e 17: 

XI — a organização curricular do ensino médio deve oferecer tempos e espaços próprios para 
estudos e atividades que permitam itinerários formativos opcionais diversificados, a fim de 
melhor responder à heterogeneidade e pluralidade de condições, múltiplos interesses e 
aspirações dos estudantes, com suas especificidades etárias, sociais e culturais, bem como sua 
fase de desenvolvimento;  
Art. 17. Os sistemas de ensino, de acordo com a legislação e a normatização nacional e 
estadual, e na busca da melhor adequação possível às necessidades dos estudantes e do meio 
social, devem: III — fomentar alternativas de diversificação e flexibilização, pelas unidades 
escolares, de formatos, componentes curriculares ou formas de estudo e de atividades, 
estimulando a construção de itinerários formativos que atendam às características, interesses 
e necessidades dos estudantes e às demandas do meio social, privilegiando propostas com 
opções pelos estudantes. 
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De acordo Saviani (1994), “o homem necessita produzir continuamente sua própria existência” 

(SAVIANI, 1994, p. 11). Dados revelam que os estudantes atribuem uma motivação relativamente 

maior para os estudos, à obtenção de formação básica para entrar no mercado de trabalho, conforme 

tabela 2 a seguir:  

Tabela 2: Principal motivação para cursar o ensino médio (%) — cursando o ensino médio na  rede 
pública. 

Fonte: Todos pela Educação (2017). 

 

Analisando a base de dados Scielo — Scientific Electronic Library Online, Marques (2000) 

menciona que “[...] a falta do referencial social para a ação da escola leva à construção de um currículo 

superficial e sem sentido, que não responde às demandas sociais e econômicas concretas da sociedade” 

(MARQUES, 2000, p. 4).  

Convém mencionar que a base aponta como fundamental um maior protagonismo do 

estudante, um currículo integrado entre as diferentes áreas e utilização de novas estratégias. Todavia, 

nota-se que migramos da sabedoria para o conhecimento, e, atualmente, estamos migrando de 

conhecimento para a informação, ou seja, “informação parcial, pois estamos criando seres humanos 

incompletos”. Nesse sentido, Saviani (2003, p. 14) destaca que o papel clássico e histórico [...] da escola 

diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado, e 

não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular. 

Em contrapartida, o papel da escola no mundo está voltado para disciplinar e manter a ordem 

social. Além disso, as misérias sociais são encarada pela sociedade como algo natural, ou seja, instala-

se uma “miopia cultural”. 

Gramsci (apud MANACORDA, 2013, p. 36), afirma que “deve-se formar homens diferentes, 

que não sejam homens de casos específicos, de uma única atividade, [...] pensar bem qualquer coisa que 

se pense”. 
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Nessa perspectiva, Duarte afirma que uma escola ensinando de verdade aos filhos da classe 

trabalhadora é algo que oferece perigo à classe dominante. Ainda nessa lógica, a escola é um local de 

preparação para as relações sociais; deve ensinar os alunos a serem donos de sua própria aprendizagem, 

cabendo à escola apenas propiciar oportunidades de aprendizagem e de reforço em caso de necessidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do estudo, pressupomos que a BNCC propõe que as escolas ensinem saberes tácitos 

em detrimentos do conhecimento científico. Prova-se com tais pressupostos a necessidade de analisar 

a BNCC e de discutir a relevância desse documento normativo e os possíveis impactos na educação 

brasileira. Questiono-me se conteúdos curriculares da atualidade constituem uma inovação que 

contribui para uma política de formação dos estudantes que satisfaça as demandas da sociedade 

brasileira, ou se tais conteúdos podem auxiliar na intensificação da formação utilitária e pragmática do 

indivíduo, numa perspectiva de enriquecimento apenas de informações e não de conhecimentos, 

esvaziando “o trabalho educativo escolar, transformando-o num processo sem conteúdo” (DUARTE, 

2006, p. 9), afinado ao lema “aprender a aprender” e aos princípios neoliberais. 

Este tipo de definição deixa provisoriamente em aberto a questão formação por meio dos 

itinerários formativos, pois, de acordo com o que preconiza a BNCC, imprimem-se duas dimensões: a 

formação humana integral do sujeito e a construção de uma sociedade justa. Por conseguinte, queremos 

concluir este estudo defendendo um ensino mais humano, que, acima de tudo, desenvolva nos 

estudantes uma consciência crítica e autônoma para que possam ser agentes de transformação no 

mundo contemporâneo. 
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FORMAÇÃO DO HABITUS PROFESSORAL VERSUS NOTÓRIO SABER  

 

Valdirene Soares dos Santos16 

 

RESUMO 
Este artigo busca compreender o processo de construção da ideia de “reconhecimento de notório 
saber” a partir da lei nº 13.415/2017, como requisito para a docência no decurso das políticas de 
formação para o trabalho docente na educação básica. Para contextualizar o trabalho, será realizado 
um estudo bibliográfico, centrando-se nas contribuições teóricas de Pierre Bourdieu. O objetivo é 
apresentar algumas reflexões sobre a ampliação do capital cultural e a formação do habitus professoral. 

  

INTRODUÇÃO 

Em 2017, após duas décadas de existência, a LDB recebeu, por meio da lei n.o 13.415/2017, 

alteração no que se refere ao ensino médio e no aspecto referente à possibilidade do reconhecimento 

do notório saber como critério para acesso às salas de aula, sendo esses profissionais reconhecidos como 

professores, sem, no entanto, serem formados para a profissão docente. Sua finalidade precípua é reduzir 

o déficit de professores da rede estadual de ensino, ampliando o contingente de profissionais “habilitados” a 

assumir a árdua e relevante tarefa de formar nossos jovens. 

Dentre as várias dimensões e variáveis a serem consideradas nos processos formativos docente, 

destacamos as diversas mudanças, na quais “acentuaram-se o aligeiramento e a fragmentação do 

processo de formação através dos cursos de curta duração. 

Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN/96) pode ser considerada 

um marco desencadeador de um amplo processo de implantação de programas e cursos de formação 

inicial, destinados a professores que atuam nas redes públicas de ensino.  

Atualmente, as universidades brasileiras são desafiadas a construir um modelo educacional que 

possibilite o surgimento de ambientes de aprendizagem que compreenda a necessidade, dificuldades e 

particularidades em diversas dimensões.  

A subjetivação profissional refere-se ao modo de apropriação e internalização das dimensões 

teórico-práticas referentes à profissão e constituídas pelo sujeito ao longo de sua vida (FONTANA, 

2000). 

Indubitavelmente, o professor necessita de “alimento” teórico-metodológico para pensar, pois 

a origem da prática pedagógica ruim do professor reside na falta de conhecimento e desencadeia o 

baixo desempenho no ensino. 
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DESENVOLVIMENTO 

Nas atuais circunstâncias da educação brasileira, o reconhecimento do notório saber submete a 

profissão docente, sobretudo para a educação profissional, aos primórdios do século XIX, quando o 

ensino estava à mercê de profissionais dos ofícios, do aprendizado das técnicas, numa concepção de 

educação pobre para os pobres. 

 Entre as diversas concepções, encontram-se diferentes visões e interpretações sobre o 

reconhecimento do notório saber. Difunde-se, em suma, a importância de analisar a característica da 

formação profissional da atualidade. Diante disso, o “reconhecimento do notório saber” como 

requisito para o exercício da docência na educação básica, como prevê a lei n.o 13.415/2017 que, além 

de descartar a formação docente da universidade, abre possibilidades para que tal formação seja feita 

pela iniciativa privada, fortalecendo, dessa forma, a formação fragmentada e aligeirada pautada na 

prática em detrimento da teoria 

Daí ratificar o reconhecimento do notório saber “como requisito para a docência contribui para 

a desprofissionalização do trabalho docente, ao fundamentar-se no argumento do aprender a aprender 

como possibilidade para indivíduos autogerirem sua própria formação e atualização profissional” 

(MACEDO, 2017, p. 1242). 

Por isso, é importante destacar que (PIMENTA,1998, p. 25) a formação do professor constitui 

um processo que se inicia muito antes do ingresso nos cursos formação, ou seja, desde os primórdios 

de escolarização e durante todo o percurso profissional docente. 

E, assim, o desenvolvimento dessas contradições vai demonstrando que o futuro professor não 

pode constituir seu “saber fazer” senão a partir de seu próprio fazer. Frequentando, nos cursos de 

formação, os futuros docentes poderão adquirir saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, mas não 

estarão aptos a falar de saberes pedagógicos. Penso, portanto, que: 

 
(...) se não partirmos para um plano de emergência lúcido, corajoso, arrojado, que sinalize o empenho 
efetivo em reverter a situação de calamidade pública em que se encontra o ensino dos diferentes graus 
em nosso país, as proclamações em favor da educação não passarão de palavras ocas, acobertadoras 
da falta de vontade política para enfrentar o problema. E, nesse diapasão, avançaremos século XXI 
adentro, ampliando ainda mais o já insuportável déficit histórico que vem vitimizando a população 
brasileira em matéria de educação (SAVIANI, 2000, p. 32). 

 

Dessa maneira (GARCIA, 1999, p. 118), “(...) o ajuste dos professores à sua profissão depende, 

em grande medida, das experiências bibliográficas anteriores, dos seus modelos de imitação anteriores 

da organização burocrática em que se encontra inserido desde o primeiro dia da vida profissional e dos 

meios que iniciou- a sua carreira. 

O grande paradoxo causado por essa constatação é que o “notório saber” é medida de caráter 

excepcional para reconhecimento público de conhecimento e erudição.  
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Silva (2004) afirma que o capital cultural é um recurso de extrema importância para a 

ressignificação de materiais pedagógicos disponíveis ao professor: “[...] do capital cultural adquirido 

pelo professor vem a fertilidade das mediações criativas que implementam as especificidades dos 

conteúdos que ministra” (SILVA, p. 59, 2004). Bourdieu (2002) define o conceito “capital cultural” sob 

três formas: 

 

[...] no estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no 
estado objetivado, sob a forma de bens culturais — quadros, livros, dicionários, instrumentos, 
máquinas, que constituem indícios, ou a realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de 
problemáticas, etc.; e, enfim, no estado institucionalizado, forma de objetivação que é preciso 
colocar à parte porque, como se observa em relação ao certificado escolar, ela confere ao 
capital cultural — de que é, supostamente, a garantia — propriedades inteiramente originais” 
(BOURDIEU, 2002, p. 74). 

 

 Como podemos constatar, quando Pedro Demo (1992, p. 23) afirma que discutir a formação de 

formadores básicos é uma questão estratégica, no sentido de condicionar decisivamente as 

oportunidades de desenvolvimento da sociedade e da economia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dito isto, o que podemos concluir é que o reconhecimento do notório saber é um descaso com 

os profissionais e especialistas da educação, pois, para exercer a profissão docente, é imprescindível 

mais que o domínio dos conteúdos específicos. Por todo exposto, muitos são os desafios que se 

colocam à educação, dentre os quais, a nosso ver, é a necessidade de pesquisas para acompanhamento 

da implementação da lei nº 13.415/2017, sobretudo no que tange ao reconhecimento do notório saber. 
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ENSINO ATRAVÉS DA MÚSICA SOBRE O PERÍODO DA DITADURA-CIVIL 

MILITAR NO BRASIL 

 

 Wellington Ferreira Barros17  

 

RESUMO  
Este relato de experiência tem como objetivo destacar uma proposta exitosa com o uso da música 
como fonte metodológica na escola de ensino fundamental Chico Mundoca, de Martinópole, Ceará. A 
alunos do 9.o ano, a música pode ser considerada um viés de expressão de uma sociedade em um 
determinado período de tempo. Os resultados encontrados apontam que ela também constitui uma 
valiosa metodologia de ensino e aprendizagem para a disciplina de História. O engajamento dos alunos 
com essa metodologia tem facilitado a construção de habilidades e competências. Os relatos dos alunos 
promovem uma mediação no processo de aprendizagem significativa.  
 

INTRODUÇÃO 

O presente relato de experiência pretende apresentar uma perspectiva da História Cultural para 

o ensino de História quanto ao uso da música para compreendermos os governos pós-1964, destacando 

o período da Ditadura Civil-Militar. A música foi incorporada como fonte histórica devido à riqueza 

de informações ao receptor, principalmente sobre as décadas de 1960 e 1980, evidenciando a situação 

social e política valorizando a cultura da época sobre uma determinada realidade da sociedade. 

Iniciaremos destacando nosso tema, enfatizando o ensino de História e todo seu avanço. 

O ensino de História foi pautado, durante muito tempo, pela narrativa histórica, apresentando 

fatos, acontecimentos, destacando principalmente grandes feitos, equanto pessoas que não faziam parte 

dessa corte eram esquecidas, ainda no século XX. A História que pensa apenas documentos oficiais e 

a importância de homens ligados a cargos de autoridade foi duramente criticada. 

Vale se salientar que por muitos séculos nossa história foi escrita por mãos brancas, europeias 

e cristãs. Assim foram percorridos os caminhos da historiografia brasileira, até mesmo no final do 

século XIX, com a proclamação da república, quando esperávamos a democracia. 

Temos que quebrar alguns paradigmas e trazer o discente para mais perto do ensino. Sabemos 

as barreiras enfrentadas pelo professor de História em encontrar fontes históricas para utilizar em sala 

de aula; no entanto, é possível perceber que, com a implementação de certas metodologias, podemos 

encontrar novas formas de pensar o sujeito histórico. 

O professor deve fazer o aluno entender que ele é fruto de seu tempo, região, classe social, etc. 

Ou seja, o aluno deve entender que ele não poderá se tornar um príncipe medieval ou um sacerdote 

egípcio, pois ele é um homem de seu tempo e essa é uma determinação histórica. Porém, dentro de seu 

tempo, dentro de suas limitações, ele possui a liberdade de optar. Sua vida é feita de escolhas, e ele, 

 
17 Graduado em História e Matemática pela Universidade Vale do Acaraú-UVA e Especialista no Ensino de História do Ceará pela Universidade do vale 
do Acaraú- UVA. Atualmente Coordenador municipal de Ciências Humanas e Formador Regional do DCRC. 
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com maior ou menor grau de liberdade, pode tornar-se o sujeito principal de sua história, o senhor do 

seu destino. 

Quanto mais o aluno sentir a História como algo próximo dele, mais terá vontade de interagir 

com ela. O verdadeiro potencial transformador da história é a oportunidade que ela oferece de 

“inclusão histórica”. A história vista de baixa incide na corrente histórica que enaltece mulheres e 

homens comuns. Com isso, o papel do professor é que essas diversas vivências se comuniquem, 

fazendo com que aconteça uma dinâmica favorável ao conhecimento e aprendizagem. 

 

 USO DA MÚSICA EM SALA DE AULA 

O uso da música como metodologia didática não pode ser pensado como uma mera ferramenta 

para decorar o conteúdo colocada no fim do capítulo do livro didático, sem nenhum debate 

historiográfico. Pelo contrário. A música deve ser analisada como uma dada realidade histórica que está 

sendo estudada com uma certa subjetividade.  

A música pode compor um recurso didático muito precioso para os docentes em seu árduo 

trabalho em sala de aula. Os alunos, por meio de análise de fontes diferenciadas, poderão organizar a 

aprendizagem e cristalizar alguns conceitos. A música a ser trabalhada em sala aula tem que estar 

relacionada ao conteúdo para a turma aceitar que ela se torne uma metodologia eficaz, tornando a 

aprendizagem prazerosa e significativa. 

Com BNCC sugerindo a utilização de tecnologias digitais de informações e comunicação de 

forma crítica e significativa, há uma crescente utilização da música em sala de aula, nas aulas de história. 

No entanto, as diretrizes enfatizam a necessidade de essas músicas serem analisadas minuciosamente 

antes de qualquer coisa, pois a música não é uma realidade fiel, e sim manifestação de uma determinada 

sociedade dentro da linha temporal em que está inserida. 

O emprego das novas linguagens tem ocorrido no contexto da renovação das práticas de ensino 

em sala de aula, possibilitando alcançar um novo ensino calcado na reflexão e no debate. As chamadas 

linguagens alternativas para o ensino de História mobilizam conceitos e processam símbolos culturais 

e sociais, mediante os quais apresentam certa imagem do mundo. Imagem esta que acarreta outras 

instâncias de referência, como comportamentos, moda, vocabulário (ABUD, 2005, p. 310). 

A BNCC vem assegurando que devemos produzir conhecimento por meio de tecnologias 

digitais, resolver problemas e exercer protagonismos e autoria da vida pessoal e coletiva através da 

macrocompetência cultura digital e da utilização da música é de suma importância para o ensino de 

História e de grande valia para a compreensão do conteúdo estudado. A música é uma fonte que situa 

os jovens diante de um meio de comunicação próximo a sua vivência, mediado pelo professor, podendo 

identificar o gosto, o gênero e a estética. Pois se trata de uma metodologia inovadora a análise da letra 

da música quando se sabe saber ouvir e interpretar. 
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Tais considerações nos fazem pontuar que a música promove a compreensão, pois estabelece 

a empatia nas relações autor-compositor, professor-aluno, conteúdo-conhecimento e ensino-

aprendizagem. Tudo ocorre quando se passa a pensar historicamente e se começa a colocar-se no lugar 

do outro. 

Em relação à veiculação das canções, cada época é marcada por um determinado veículo. No 

caso da ditadura civil-militar, o rádio era a maior atração cultural do país, o grande meio da transmissão 

da música, além das radionovelas e dos programas de auditório, que faziam um grande sucesso até 

1970. Muitos cantores foram contratados pelas rádios para compor seus elencos. Além disso, o sucesso 

de um determinado gênero musical pode estar ligado a um projeto que se tem em uma determinada 

época, para valorizar uma ideia, como o trabalho no governo de Getúlio Vargas, tão idealizado pelos 

rádios como o “pai dos pobres”. 

Com respeito à seleção do material, Napolitano alerta que a escolha das canções deve ser 

baseada em uma escolha metodológica e não de acordo com as preferências musicais do pesquisador. 

Ela também deve ser coerente em relação ao tema de estudo proposto. Mas, acima de tudo, o professor 

nunca poderá deixar de lado o contexto histórico de que trata a música, pois podemos incorrer em um 

erro grave, trabalhar a música apenas como mais uma ilustração na sala de aula. 

 O ensino de História com a utilização da música não é somente uma mera decoração de datas 

e fatos de um passado distante, mas sim uma metodologia dinâmica, que sofre alterações e que está 

sempre em processos de construção. Ou, mais que isso, é um fruto da vida dos seres humanos que, 

por mais que não apareçam nos livros de história, estão presentes na sua vivência. As músicas podem 

ser excepcionalmente esse instrumento, usadas como fontes históricas em sala de aula para entendemos 

os avanços, cristalização e as transformações na aprendizagem dos alunos. 

Neste trabalho, tratamos de estudar de forma minuciosa os dados coletados nas pesquisas 

realizadas, e comparamos os resultados obtidos. Assim, tivemos recursos para refletirmos, mesmo que 

de forma restrita, se existiu mudanças significativas ou imutáveis nas ideias dos alunos sobre o 

momento histórico estudado, utilizando músicas como fontes históricas. 

Um dos quesitos mais frustrante para o professor que utiliza a música como metodologia de 

ensino é a reação dos alunos sobre o ritmo escolhido, pois afirmam que os alunos têm que se identificar 

com o estilo escolhido pelo professor, mas temos que nos determos na linguagem em si e seus 

objetivos. Mas o que foi verificado é que, embora os alunos não conhecessem as músicas referidas, não 

se negaram a escutá-las e interpretá-las. Muitos até acompanharam a melodia. 

Todo o trabalho de pesquisa foi desenvolvido na E. E. F. Chico Mundoca, com que atende ao 

público juvenil, na etapa de ensino do 6.o ao 9.o ano. A análise foi realizada na turma especifica do 9.o 

ano B, que contém 20 alunos da faixa etária de 14 a 16 anos devidamente matriculados e frequentes 

nas aulas. A pesquisa foi quantitativa pois classificou estatisticamente as opiniões e a respeito ao gosto 
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musical dos alunos. Foi perguntado sobre o gosto musical dos alunos da turma do 9.o ano da escola, 

podendo escolherem até duas opções. Os gêneros mais recorrentes foram: O forró (80%), o rock 

(40%), o pop (20%), o pagode (20%), o jazz (10%),o sertanejo (20%) e o samba (10%). 80% dos alunos 

têm como preferência musical o forró por ser mais a difundida na região, e o aluno Francisco Nayron 

Venâncio, que é apaixonado por músicas e toca violão, identificou-se com o jazz. 

Dentre outras perguntas contidas no questionário, foi indagado aos alunos se eles achavam que 

por meio da música podemos estudar a História. Dos vinte alunos que responderam os questionários, 

apenas um respondeu que depende do período histórico. Os demais concordaram que sim. Ao 

analisamos os questionários, podemos ter a certeza de que podemos nos utilizar de outros métodos 

para ensinar.  

Foi sugerido que se fizesse uma análise do conteúdo com as letras das músicas trabalhadas, e, 

dos 20 alunos, 75% conseguiram identificar termos de denúncias sobre a censura, e mais de 50% 

grifaram este trecho: “vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz agora, não espera acontecer”.  

Essa alusão não é uma tarefa fácil, já que muitas das canções que relatam a ditadura traziam 

consigo um duplo sentido para não ser censurada. Mesmo com toda essa ambiguidade, 30% dos alunos 

entrevistados notaram que o “ Cálice” de Chico Buarque foi uma denúncia sobre a desigualdade social 

e as injustiças da época. Esse trocadilho (cálice/cale-se) criado para expressar a mudez (a palavra presa 

na garganta) imposta no governo de Médici. 

O que notamos com a reflexão dos questionários foi uma maior participação e aprendizagem 

significativa durante o estudo realizado sobre a ditadura civil militar através da música que era o objeto 

dessa pesquisa. Os alunos passaram a participar intensamente das aulas, principalmente quando foram 

realizados debates sobre as pesquisas solicitadas e quando, após ouvirem as canções e interpretarem as 

informações nelas obtidas, eles expunham as conclusões obtidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Destacado pelos relatos aqui descritos da vida estudantil a grande aceitação da cultura digital 

dentro do ambiente escolar, facilitando o ensino e aprendizagem. O uso do recurso audiovisual vem se 

destacando como uma metodologia ativa, dinâmica e enriquecedora ao despertar o interesse pelo aluno 

para os estudos, buscando, assim, um futuro promissor. 

Analisamos se os alunos do 9.o ano da Escola Chico Mundoca, por meio a metodologia 

trabalhada, adquiriram a capacidade de interpretar a história através da música. Vimos no 

desenvolvimento do trabalho que a música é um mecanismo de bastante eficácia e que os alunos 

mostraram uma melhora significativa na sua maneira de conceber a História. 

Chegamos à conclusão de que o uso da música como metodologia de ensino, torna os alunos 

protagonistas do seu próprio conhecimento, proporcionando um grau de criticidade mais aguçado, o 
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aprender de forma mais significativa. Metodologia ativas podem tornar a história mais atraente e 

dinâmica, além de criar uma visão holística da atemporalidade. 
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RESUMO 
O presente capítulo apresenta relatos de experiências vividas através da contação da história “Os filhos 
do fogo”, que discorre acerca do surgimento das diferentes cores de pele, baseada na cultura africana. 
A contação foi apresentada durante o festival de encerramento do ano letivo de 2017, realizado em 
uma Escola Pública Estadual de Ensino Fundamental — anos iniciais, no município de Bauru, SP, 
através de um projeto de extensão universitária que tem como objetivo promover a educação das 
relações étnico-raciais por meio da valorização e reconhecimento dos saberes de povos africanos e 
afro-brasileiros. O festival tem o intuito de proporcionar às crianças da escola o protagonismo e o 
trabalho em equipe, ao coordenarem um evento que envolve as atividades que elas mesmas 
elaboraram. Durante o festival, os educadores graduandos que participam do projeto têm a 
oportunidade de realizar apresentações e espetáculos. Foi assim que surgiu a ideia da contação de 
história. O objetivo deste relato é apresentar as experiências da educadora em formação, que teve a 
oportunidade de apresentar a contação de história para a escola. O conteúdo para apresentação foi 
escolhido por uma graduanda de Educação Física que faz parte do referido projeto como educadora 
e o material utilizado foi elaborado a partir de objetos que tinham outras finalidades. Nas 
considerações finais, destaca-se a interação com as crianças, as relações de aprendizado com o 
cotidiano seu cotidiano, o compartilhar de conhecimento enfatizando a valorização e o 
reconhecimento da cultura afro-brasileira e africana dentro da comunidade escolar, mas, 
principalmente, uma experiência única proporcionada por um projeto de extensão universitária. 
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INTRODUÇÃO 
O presente capítulo apresenta um relato acerca das experiências proporcionadas através de 

uma contação de história apresentada em um festival protagonizado por crianças do 5.o ano do ensino 

fundamental, a partir de conteúdos relacionados à história e cultura africana. 

O Festival é fruto das ações realizadas em um projeto de extensão universitária, realizado em 

uma escola pública estadual de ensino fundamental — anos iniciais, situada no município de Bauru, 

SP. Ele tem como objetivo a valorização e reconhecimento dos saberes dos povos africanos, afro-

brasileiros e indígenas presentes em jogos, brinquedos e brincadeiras, buscando despertar nas crianças 

o fortalecimento de suas referências e identidades culturais, oportunizando a parceria, dentro da 

escola, das professoras dos componentes curriculares Educação Física e Arte na elaboração e 

planejamento de conteúdos e atividades, além da participação de graduandos de Educação Física na 

regência das aulas e coparticipação no planejamento. 

As crianças atuam na organização do referido Festival compondo comissões, tais como de 

divulgação, decoração, som e multimídia e regência das vivências para as crianças das outras turmas, 

compartilhando os jogos, brinquedos e brincadeiras que aprenderam ao longo do ano no projeto. 

Os educadores do projeto (graduandos em Educação Física) foram responsáveis por auxiliar 

as crianças antes, durante e após o evento, além de terem a oportunidade de apresentarem teatros, 

músicas e contação de histórias, com pesquisas embasadas na temática da história e cultura africana e 

afro-brasileira, de modo a proporcionar protagonismo às crianças e enfatizar o trabalho em equipe 

através das culturas prestigiadas, pois: 

Ao redescobrirmos os valores civilizatórios afro-brasileiros, podemos compreender que 
vivemos embates terríveis, sociais e históricos, determinados pelo racismo [...]. A 
diversidade e a multiplicidade existem em cada um/a de nós e nos grupos que constituem 
a humanidade (BRANDÃO; TRINDADE, 2010, p. 14). 
 

As apresentações provindas das crianças variaram entre raps, teatros, músicas, cordéis, 

coreografias e exposições de trabalhos como maquetes, desenhos, obras e molduras. Com relação aos 

graduandos, as apresentações envolveram um rap, realizado por um educador trazendo a temática 

respeito, e uma contação de história apresentada por uma educadora (autora deste referido capítulo), 

de nome “Os filhos do fogo”, do livro Histórias Encantadas Africanas (BELLINGHAUSEN, 2011, 

p. 18). 

O objetivo deste relato é apresentar as experiências pessoais e profissionais da educadora em 

formação, que teve a oportunidade de apresentar a contação de história para a escola. 
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       Figura 1: Capa do livro "Histórias Encantadas Africanas".        Figura 2: Início da lenda "Os filhos do fogo". 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Foi o primeiro semestre como educadora no projeto, e o convite para uma apresentação 

durante o festival partiu da professora coordenadora do projeto, Prof.a Dra. Denise Aparecida Corrêa. 

A categoria contação de história foi escolhida porque a graduanda mostrou desenvoltura na leitura de 

cartinhas às crianças durante as atividades, e a ideia de interpretar a história “Os filhos do fogo” surgiu 

a partir da exploração dos materiais que foram utilizados durante no ano letivo. No livro escolhido, 

há três histórias de diferentes povos do continente africano, abordando mitos que apresentam 

inusitadas respostas para questões intrigantes (BELLINGHAUSEN, 2011). 

O livro apresenta imagens coloridas e símbolos característicos da cultura africana. Por isso, já 

havia sido utilizado no componente curricular Arte para que as crianças elaborassem molduras para 

seus trabalhos manuais. A história escolhida “Os filhos do fogo” aborda a origem das diferentes cores 

de pele, um tema bastante comentado e discutido em aula com as crianças. 

Como materiais, utilizou-se papelão e tintas para a confecção de bonequinhos de diferentes 

cores (branco, amarelo, marrom e preto), da lua e das estrelas destacadas na história, além do casal 

protagonista (colando lãs coloridas para representar os cabelos). Com brinquedos, caracterizou-se 

animais e árvores, e com um potinho com água e outro com terra foi reproduzida a criação do planeta. 

Também foi utilizada cesta para representar o mundo e glitter para traduzir o sopro da vida. Este 

último foi um dos itens de que as crianças mais gostaram, pois adoravam “receber o sopro da vida”. 

Por fim, foi utilizado um atabaque, simbolizando Nyame, o deus do céu, que, segundo a história, é 

adorado pelas tribos Ashanti e Akan em Gana, no Oeste africano. 

Ao todo, houve duas apresentações da mesma contação de história. A primeira foi para as 

turmas dos 1.o e 2.o anos, e a segunda para as turmas dos 3.o, 4.o e 5.o anos. Além das crianças, todas 

as pedagogas de suas respectivas turmas, a coordenação e a direção da escola estavam presentes para 

assistirem à apresentação, aumentando o nível do nervosismo e ansiedade. 
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No decorrer da história, a educadora foi mostrando os materiais criados e os deixando no chão 

para que as crianças pudessem vê-los e tocá-los. Toda vez que se falava o nome do deus Nyame, o 

atabaque entrava em ação, e as próprias crianças se agitavam sabendo o que vinha a seguir. No final 

da lenda, quando o casal promove o sopro da vida em seus filhos criados no fogo, soprava-se o glitter 

nas crianças, e elas se encantavam. Era uma festa só. Perceber a vibração e o encantamento das 

crianças na interação com os elementos que faziam parte da história, bem como a animação e agitação 

com a contação, fez com que a educadora ficasse menos nervosa. 

Suas expectativas foram superadas ao receber elogios da maioria das professoras e da direção 

da escola pela apresentação. As crianças mostraram encanto e comentaram sobre o significado da 

história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados obtidos pelas autoras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre as experiências, destacam-se a interação com as crianças, as relações de aprendizado 

com seu cotidiano e o compartilhar de conhecimento, representações e vivências, enfatizando a 

valorização e o reconhecimento da cultura afro-brasileira e africana dentro da comunidade escolar. 

É através de oportunidades como essa, viabilizadas por projetos de extensão universitária, 

que profissionais em formação (como a educadora, na época) têm o contato efetivo com a escola e 

seu público interno e externo. Por essa razão, a educadora destaca que foi uma das experiências que 

mais marcaram o seu percurso formativo, e que, hoje, como profissional formada, espera poder 

oferecer as mesmas possibilidades aos seus alunos e alunas. 

A experiência também possibilitou à educadora ressignificar sua área de formação, 

percebendo que a Educação Física na escola não trata apenas de atividades esportivas, mas também 

de parceria entre diferentes componentes curriculares, enfatizando a interculturalidade e a valorização 

de diversas representações culturais. Assim, este trabalho se encerra com as palavras de Gomes e 

Vasconcelos (2015, p. 31): 

Ela [a educação física escolar] deve estar do lado da comunidade, ajudando a formar uma 
sociedade mais justa e igualitária. Na atualidade, em que a sociedade capitalista visa 
somente seus próprios interesses, uma sociedade justa e igualitária é quase uma utopia, 
mas se cada um fizer sua parte, não se omitindo nem se corrompendo a interesses não 
sociais, estaremos dando um grande passo. 
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BNCC E O ENSINO DE MATEMÁTICA NA PERSPECTICA DA PEDAGOGIA 

HISTÓRICO CRÍTICA 

 

Natascha Carolina de Oliveira Gervázio1 
Marcos Vinicius Meneguel Donati2 

 

 

RESUMO  
O presente artigo busca apresentar um estudo realizado no interior do Estado de São Paulo com o 
intuito de apresentar um processo de aperfeiçoamento de docentes utilizando uma referência a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) e o ensino da matéria Matemática no Ensino Fundamental 
utilizando as diretrizes estabelecidas por esse novo modelo. Para isso, vinte e quatro professores da 
educação infantil no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC foram selecionados com o 
objetivo de analisar um vídeo segundo fundamentos na Pedagogia Histórico-crítica e identificar 
possíveis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiências pertencentes à 
matemática. Nessa formação foram apresentados os seis direitos de aprendizagem de acordo com a 
Base Nacional Curricular Comum – BNCC: Conviver, Explorar, Brincar, Conhecer-se, Participar, 
Expressar e sua organização curricular estruturada em cinco campos de experiências: O eu, o outro e 
nós; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Traços, sons, cores e formas; Corpo, gestos e 
movimentos; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações e a correlação desse método 
com o ensino da matemática. Para esse estudo foi realizado uma pesquisa qualitativa, através de 
entrevistas e estudos de caso, e uma pesquisa quantitativa, através de um questionário aos docentes 
que participaram do estudo para que seja possível realizar uma análise dos resultados obtidos e como 
esse estudo pode possibilitar o aprimoramento do ensino da matemática nas escolas. 
 

INTRODUÇÃO 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um marco na educação brasileira, é o momento 

de discussão sobre a educação, os professores terão que voltar para sua prática e analisar cada atividade 

que será aplicada em sua sala de aula, repensar suas metodologias a fim de garantir os direitos de 

aprendizagens e desenvolvimento abordados no referido documento. 

Segundo a BNCC as decisões pedagógicas devem ser orientadas para o desenvolvimento de 

competências. Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a 

constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber 

fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), o conjunto 

de competências explicita o compromisso da educação brasileira com a formação humana integral e 

com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, passou a ser obrigatória e gratuita 

dos 4 (quatro) aos 5 (cinco) anos de idade através da Lei 12.796 de 2013, desde então os holofotes 

foram voltados para essa etapa de ensino.  

 
1 GERVÁZIO, Natascha Carolina de Oliveira. Mestranda em Programa de Pós Graduação em Docência para a Educação Básica Unesp-Bauru. 
Coordenadora Técnica Pedagógica na Secretaria Municipal da Educação de Avaré/SP. 
2 DONATI, Marcos Vinicius Meneguel. Mestrando em Programa de Pós Graduação em Docência para a Educação Básica Unesp-Bauru. Coordenador 
Pedagógico na Serviço Social da Indústria - SESI/SP. 
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Houve então uma crescente preocupação com a formação dos profissionais que atuam na 

Educação Infantil, pois segundo Mesquita 2010, o desenvolvimento humano depende das mediações 

que lhe são oportunizadas, depende das oportunidades de apropriação da cultura humana que lhe são 

(ou não) garantidas. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) no ano de 2017 

trouxe formação específica pela primeira vez para os professores da Educação Infantil com a 

preocupação na formação integral desses profissionais, pois segundo o Caderno de apresentação 

MEC/SEB (2016) “A formação do professor está diretamente relacionada à própria história de vida 

do educador. [...] Há uma relação estreita entre o que o professor é como ele se vê e como desempenha 

a sua função.” (p. 25). 

Portanto a cultura, a formação inicial e continuada dos professores é de suma importância na formação 

do indivíduo e na sua atividade escolar atuando como mediador do saber historicamente acumulado.   

 

RELATOS 

Em uma cidade do interior do Estado de São Paulo com aproximadamente 90 mil habitantes, 

foi realizado uma atividade de formação continuada com 24 professores da educação infantil no 

Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC, tendo como objetivo analisar um vídeo segundo 

fundamentos na Pedagogia Histórico-crítica e identificar possíveis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, os campos de experiências pertencentes à matemática. Nessa formação foram 

apresentados os seis direitos de aprendizagem de acordo com a Base Nacional Curricular Comum – 

BNCC: Conviver, Explorar, Brincar, Conhecer-se, Participar, Expressar e sua organização curricular 

estruturada em cinco campos de experiências: O eu, o outro e nós; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Traços, sons, cores e formas; Corpo, gestos e movimentos; Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações. 

O PNAIC não está somente focado na alfabetização de linguagem, mas também em 

alfabetização matemática. A Educação Infantil é a fase mais adequada para estimular as crianças no 

pensamento lógico-matemático, pois é, nesse período que as crianças são mais curiosas, criativas e 

com a matemática há a possibilidade de explorar, formular, comparar, classificar, resolver problemas, 

antecipar resultados, criar hipóteses, fazer correspondências.  

Os professores participantes assistiram ao vídeo, Linguagem matemática 01 uma proposta 

matemática, que serviu como base para análise crítica das ações pedagógicas aplicadas em sala de aula e 

identificação de possíveis direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiências e 

verificaram a importância das brincadeiras, pois são através delas que as crianças vivenciam conteúdos 

matemáticos de maneira empírica cotidianamente como afirma Giardinetto e Mariani (2007), “A 

criança, colocada diante de situações lúdicas, apreende a estrutura lógica da realidade por meio da 

brincadeira e, deste modo, apreende também a estrutura matemática que nela se faz presente.” (p. 

186). 
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Os professores relataram que durante o vídeo foi possível verificar várias ações 

proporcionando o contato com a matemática, como quando as crianças empilhavam blocos de encaixe 

grandes e teriam que pensar em qual posição colocar a próxima peça, para que ela não desequilibrasse. 

Nesse momento as crianças criaram hipóteses matemáticas e após o sucesso com as peças explicavam 

como haviam raciocinado (comunicação de ideias matemáticas dos processos utilizados). As crianças 

utilizaram noções de geometria, relações e noções espaciais para a resolução desse problema. 

Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que prevaleceram nesse fragmento foram: 

Brincar, Explorar e Conviver.  A atividade em si é uma brincadeira, a criança ao manipular as peças 

para equilibrá-las está explorando seu tamanho, forma, textura, peso, espessura, tudo isso em 

convivência com as demais crianças e adultos tornando-se protagonista de seu aprendizado. 

Nos Campos de Experiências foram abordados: 

• O eu, o outro e nós – interação entre as outras crianças e adultos, respeito ao próximo em 

suas singularidades. 

• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – Exploração das dimensões, das 

medidas, reconhecimento de formas geométricas. 

As crianças antes de irem à escola, elas iniciam a compreensão e a construção de habilidades 

matemáticas. Em diversas situações elas fazem cálculos e solucionam problemas sem perceber que 

está relacionado ao raciocínio lógico-matemático. Durante vários momentos pelo seu dia vai utilizando 

conceitos e outras habilidades matemáticas em sua convivência e troca de experiências com sua família, 

amigos e todos que fazem parte de seu meio social, quando ela brinca, ela joga, ao utilizar o controle 

da TV. 

Na educação infantil, onde ela começa a obter o conhecimento matemático de forma 

sistematizada, aprende conceitos e constitui os fundamentos necessários para raciocinar e solucionar 

problemas que terá contato futuramente. É de grande importância que o trabalho pedagógico desperte 

na criança uma empolgação em querer fazer descobertas e buscar formas diferentes de resoluções, 

cabe ao professor propor situações desafiadoras e suas intervenções são fundamentais para que a 

aprendizagem se torne significativa além disso, Giardinetto e Mariani (2007) destacam que: 

 

Por ser o agente responsável pela situação de aprendizagem na infância cabe ao professor 
nesse contexto didático não só conhecer as necessidades matemáticas específicas de cada 
aluno para o desenvolvimento de suas habilidades, mas também ampliar seu próprio 
repertório de ações que deve ser bastante flexível, assumindo o papel de mediador no 
processo de aquisição de conhecimentos através de interações significativas. (p. 187) 

 
Cabe então ao professor buscar meios diversos e oportunidades para que as crianças 

construam um conhecimento lógico-matemático a fim de garantir que tenham confiança em suas 

próprias estratégias para lidar com situações novas em sua vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dinâmica utilizada permitiu aos professores uma maior reflexão na escolha das atividades 

desenvolvidas em sala de aula, compreendendo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os 

campos de experiências, ampliando a compreensão e as construções das habilidades matemáticas que 

as crianças tinham antes de iniciar na Educação Infantil de uma forma prazerosa, encorajando-as na 

exploração de uma variedade de situações matemáticas adquirindo diferentes habilidades para 

compreensão da realidade. Percebendo que o conhecimento não é algo inato, o conhecimento é um 

produto histórico e social, que o sujeito vai adquirindo ao longo de sua vivência. 
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IMPERATIVO VERBAL NA CULINÁRIA DO MASTERCHEF  

 

James Cesar Romano3 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de tecnologia no cotidiano já é uma realidade há algum tempo; após a segunda metade 

da década de 1990, houve o aumento do acesso de número de pessoas aos bens tecnológicos, como a 

popularização e o acesso à rede internacional de dados, o computador pessoal, o smartphone, entre 

outros. Com esse avanço das ferramentas digitais em uso cotidiano exigiu-se do usuário vulgar uma 

gama de habilidades que não eram exigidas em tempos anteriores. Os usuários ordinários se dividem 

migrantes (os que acompanharam a introdução dos computadores na vida cotidiana) e nativos (os que 

já nasceram na era digital). Há uma necessidade de formar pessoas para que o relacionamento entre o 

humano e a máquina se torne mais próximo e mais consciente, pois o mercado de trabalho e a vida 

comum exigem de todos na sociedade cada vez mais essa proximidade. A escola vem se adequando 

aos novos tempos, o uso de tecnologias digitais como ferramenta pedagógica já é uma realidade em 

tempos atuais. A geração atual que ocupa as escolas são, em sua maioria, nativos dessa era de usos 

tecnológicos acessíveis. Nem por isso é afirmável que eles dominem as técnicas e as linguagens dessas 

tecnologias e que as saibam usar de modo responsável, crítico e produtivo.  

Trabalhar com tecnologias aliadas aos conteúdos e habilidades escolares ampliam o 

desenvolvimento dos alunos e exige uma complexidade de articulações extracurriculares e, 

dependendo da atividade, os alunos conseguem articular habilidades próprias da disciplina de 

determinada área com habilidades de manipulação de tecnologias variadas. Tamanha é a importância 

da consciência tecnológica como ferramenta do cotidiano que a implementação dessa disciplina chega 

como grade curricular adotada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC – MEC) e já é uma 

realidade. Além disso, ensinar ao aluno a produzir conteúdo, com base na aprendizagem escolar, é 

estimulá-lo a buscar a construção e transformação da realidade por meios pedagógicos. É fato que, 

muito além da tecnologia, faz-se necessário a construção de um senso crítico incutido na reflexão 

pedagógica apresentada; assim, espera-se do aluno uma produção de conhecimento que faça sentido 

para sua vida prática e social.  

Com o advento dos programas em formato reality show, houve uma espetacularização do 

cotidiano, tornou-se uma tendência de sucesso nas redes abertas de TV em todo o país. Aproveitando 

essa tendência popular, buscou-se aqui, ao longo da proposta de atividade, levar ao aluno, de modo 

lúdico, a interiorização de conhecimentos básicos sobre uma proposta curricular fechada, oferecendo 

um modo de aprendizagem que envolvesse uma ampla gama de articulações na linguagem e 

 
3 Mestre em Linguagens pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL) – UFMS e professor de Língua Portuguesa e Literatura 
na SED-SP. 
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habilidades conferidas pelo processo de desenvolvimento do produto. Nesse processo, foi 

preponderante a apresentação de um conhecimento adicional sobre a questão alimentar que, atada ao 

senso crítico e prático da vida cotidiana, fê-los refletirem sobre uma questão básica que envolve suas 

vidas. O mote baseado no reality show MasterChef foi um disparador para buscar conhecimentos e 

reflexões sobre alimentação saudável e os perigos de sucumbir aos desejos alimentares e suas 

consequências possivelmente nefastas. 

A sequência didática a ser apresentada, foi desenvolvida com os alunos de dois oitavos anos, 

no início do ano de 2019, para a disciplina de Língua Portuguesa, na Escola Estadual Pedro Tófano, 

que está localizada no bairro de Montalvão, em Presidente Prudente – SP. O bairro de Montalvão está 

a 15 km distante do centro urbano de Presidente Prudente; há pouco tempo, o bairro de Montalvão 

era considerado distrito ainda. A escola funciona em dois períodos, matutino e noturno; o matutino, 

em 2019, atendia ao Ensino Fundamental II e uma sala de primeiro ano do Ensino Médio e o noturno, 

eram duas salas, uma de segundo ano e uma de terceiro ano do Ensino Médio. No período vespertino, 

o prédio é cedido ao município para salas de Ensino Fundamental I. A escola atende moradores locais, 

bairros e distritos próximos e moradores da zona rural. As turmas dos oitavos anos de 2019 eram duas 

salas, com uma média de 21 alunos matriculados e frequentes. A proposta pedagógica foi desenvolvida 

com os alunos a fim de fixar melhor e internalizar o conteúdo de verbos no imperativo e o gênero 

textual receita culinária, além de desenvolver habilidades de produção de conteúdo midiático, 

expressividade, oralidade e a manipulação de tecnologias audiovisuais. 

 

APRENDENDO CULTURALMENTE E CRITICAMENTE SOBRE A COMIDA 

 Para uma melhor introdução ao conteúdo, a primeira aula da sequência didática começou com 

a palavra-chave comida; foi perguntado aos alunos o que comiam, o que gostavam de comer, qual o 

motivo de comermos vários tipos de alimentos, foi perguntado ainda se todos comiam as mesmas 

coisas pelo mundo. No início buscou-se construir a noção de que a comida tem relação com a 

sociedade e a cultura. Para ilustrar mais claramente essa questão, foi apresentado aos alunos os vídeos 

Alimentação, Cultura e Identidade – Multiponto4 e Comida e cultura5; com esses vídeos foi adicionado à 

discussão a relação entre comida e identidade cultural, levando o aluno a refletir sobre uma herança 

cultural alimentar que é passada aos pares de um determinado povo; também coube refletir sobre a 

narrativa desenvolvida nesse vídeo sobre a questão da cultura levada por certos povos que colonizam 

outros lugares. Foi questionado aos alunos quais povos trouxeram “novos” alimentos para o Brasil e 

quais desses alimentos eles conheciam. Em seguida, foi apresentado o vídeo de entrevista Cozinha, 

cultura e política, com Paola Carosella – Entrevista Completa6, com o qual pudemos discutir sobre a 

importância de saber cozinhar, o que é comida boa e uma discussão mais aprofundada sobre os 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=6pVgTNcQ9G8  
5 https://www.youtube.com/watch?v=Jr2MNb78qO8  
6 https://www.youtube.com/watch?v=uq5PP4gXvsI  

https://www.youtube.com/watch?v=6pVgTNcQ9G8
https://www.youtube.com/watch?v=Jr2MNb78qO8
https://www.youtube.com/watch?v=uq5PP4gXvsI
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alimentos in natura, processados e ultraprocessados. O vídeo reforça a discussão de comida e 

identidade e avança para uma discussão sobre a cultura gastronômica e a política alimentar; cabe 

ressaltar uma reflexão acerca da agroindústria e da indústria de produção de alimentos, sobre o 

impacto dessa produção na economia do país, sobre a escolha de compra para fortalecer a produção 

local que impacta na economia de um determinado lugar e a importância dos pequenos produtores na 

produção de alimentos orgânicos mais saudáveis. A esse respeito é preponderante considerar a 

importância de a educação alimentar ser discutida nas escolas e que considere os fatores da alimentação 

individual. Nesse viés, foi apresentado aos alunos o vídeo França: Qualidade das Escolas públicas e direitos 

sociais, deixam americano perplexo7, que é parte de um documentário de Michael Moore, e trata sobre a 

responsabilidade alimentar do governo francês com as escolas públicas, nele revela que os alunos 

aprendem durante o intervalo e que uma alimentação saudável é dever da instituição pública de ensino. 

Aproveitando a temática, foi perguntado aos alunos como deveria ser a alimentação na escola e o que 

acham da comida que lhes é servida. Relacionar o conteúdo crítico à vida cotidiana dos alunos, nesse 

caso, também é uma forma de estabelecer reconhecimento de direitos sociais.  

Para finalizar o desenvolvimento de um senso crítico nos alunos, foi apresentado um vídeo 

que teve a intenção de provocar a reflexão sobre as consequências de uma alimentação irregular, 

resultado de uma dieta insalubre e as nefastas consequências de uma alimentação que está à disposição 

de todos, porém que causa graves males à saúde. O documentário SUPER SIZE ME – A dieta do 

palhaço – Dublado Português8 demonstra como a comida denominada fast food pode ser considerada junk 

food e pode causar muitos danos ao organismo; muito além da comida, revela como a propaganda cria 

um ideal fetichista, sobre consumir uma marca para além do alimento. Desse documentário, é possível 

levar ao aluno a reflexão de que alimentar-se bem não tem relação com status idealizado de 

consumismo, pois a sedução do mercado de alimentos não se importa com a saúde do consumidor. 

Levar o aluno a tornar-se crítico sobre o que é comida boa e saudável fará diferença na vida prática 

dele. Ao final dessa introdução sobre comida e cultura, sobre o que foi aprendido o que seria 

considerada comida boa e o que não seria, foi pedido aos alunos que fizessem uma resenha crítica 

sobre os vídeos e o documentário assistidos, principalmente sobre a “dieta do palhaço”, enfocando 

criticamente sobre comida saudável, alimentos industrializados, a exposição e a vulnerabilidade do 

indivíduo ante ao bombardeio da mídia que cria um ideal de consumo e políticas alimentares. Torna-

se interessante despertar no aluno a consciência diante das escolhas que se faz e as consequências que 

traz para si e para a sociedade em que vive. 

 

 

 

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=8ZDBF5XnI-o  
8 https://www.youtube.com/watch?v=uwqHdTyLy14  

https://www.youtube.com/watch?v=8ZDBF5XnI-o
https://www.youtube.com/watch?v=uwqHdTyLy14
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PRODUZINDO A COMIDA E O VÍDEO 

 A importância da comida foi revelada ao longo do processo de apresentação da necessidade 

do alimento em nossas vidas, tanto como forma de sobrevivência, como forma de socialização. Porém, 

não bastaria trazer o alimento para eles consumirem juntos, fazer os alunos elaborar seus pratos diante 

dos colegas torna a atividade mais enriquecedora a todos. Fazê-los trazer um prato pronto e consumir 

uma receita com seus pares é diferente de fazê-los preparar suas receitas diante dos colegas e com eles 

confraternizar. A experiência da produção e da partilha do alimento torna-se mais enriquecedora a 

todos, além do despertar da própria consciência da necessidade de comer que todos temos. Comer, 

muitas vezes, é um ato social e sociável. A experiência de partilhar alimento transforma interiormente 

a visão que o indivíduo tem do outro, da empatia que advém da necessidade do outro como se fosse 

a sua própria. 

A avaliação das turmas foram suas produções em vídeo, para o produto da sequência didática 

foi combinado que cada grupo produzisse um prato, apresentasse sua produção numa gravação 

audiovisual e servisse o prato, primeiramente aos jurados e, depois, aos colegas em uma socialização 

da atividade. Foi previsto que alguns alunos, talvez, nunca tenham visto ou sequer conhecessem o 

programa no qual baseariam a produção de seus vídeos. Para que os alunos tivessem uma base para 

suas produções, foi mostrado aos alunos um episódio do programa MasterChef, de modo que eles 

compreendessem a proposta; foi apresentado o programa de introdução da temporada 06, que está à 

disposição no YouTube, sob o título de MASTERCHEF BRASIL 924/03/2019 – PARTE 1 – EP 

01 – TEMP 069. Este primeiro episódio foi apresentado a eles no intuito de demonstrar como 

deveriam apresentar suas receitas culinárias, para terem uma noção de como se portar diante de uma 

apresentação audiovisual.  

Foi solicitado aos alunos que formassem grupos, escrevessem suas receitas, divididas 

conforme o gênero textual prevê, em ingredientes e modo de preparo, enfatizando o verbo no modo 

imperativo, que é o conteúdo que estava sendo estudado no oitavo ano; em seguida, foi agendado 

para cada grupo um dia para a gravação. As turmas se organizaram em três grupos no 8º A e dois no 

8º B; em cada sala, ficou arranjado a disposição das equipes da seguinte maneira: no 8º A, o Grupo 1 

escolheu trabalhar brigadeiro frio, o Grupo 2 trabalhou salada de frutas e o Grupo 3 optou por fazer 

cachorro-quente; o 8º B, por sua vez, o Grupo 1 escolheu fazer salada de frutas e o Grupo 2 optou 

por fazer sanduíche de mortadela. As atividades dos participantes dos grupos seriam divididas em 

apresentadores, chefs, que preparariam os alimentos, cinegrafistas e editores. As gravações seriam 

realizadas em sala de aula e, além dos membros dos grupos, deveriam contar, ainda, com dois 

participantes de outros grupos como jurados para atribuir comentário e nota ao prato servido. No 

oitavo ano B, houve alguns alunos que não quiseram participar produzindo a comida, então foram 

inclusos como jurados para participarem da atividade; o mesmo fato ocorreu no oitavo ano A com 

 
9 https://www.youtube.com/watch?v=xwlUFr00iUI&list=PL7HLCnqzgei__2jcvIjgTyKW8j5e52P2O  

https://www.youtube.com/watch?v=xwlUFr00iUI&list=PL7HLCnqzgei__2jcvIjgTyKW8j5e52P2O
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alguns alunos com Deficiência Intelectual. Foi interessante a flexibilidade do projeto em questão de 

incluir os alunos com dificuldade de aprendizagem e os alunos com deficiência intelectual, visto que a 

inclusão desses alunos é mais difícil, por eles serem resistentes em fazer trabalhos em grupo; muitas 

vezes, por baixa autoestima ou vergonha, sentem-se inferiorizados.  

 

GRAVANDO E EDITANDO MASTERCHEF 

 As gravações transcorreram conforme previsto no agendamento dos grupos, o momento de 

gravação foi uma diversão à parte a eles; alguns alunos eram mais tímidos, outros menos; mas, 

surpreendentemente, alguns alunos mais inquietos em sala, revelaram uma timidez diante da câmera. 

O ato de superar-se diante de um desafio proposto leva o aluno a uma autoconfiança e uma segurança 

ante a novos desafios posteriores; foi o que aconteceu com alguns deles, depois, em outras atividades 

que envolveram a mesma habilidade de expressão da oralidade. 

 Para a gravação do vídeo, os alunos optaram em montar os pratos por etapas e cada membro 

do grupo ficava responsável por uma etapa na montagem da receita, exceto o cinegrafista. O Grupo 

1 do 8º A, por característica de personalidade dos alunos, trabalharam o vídeo de modo mais caricato 

e cômico; eles denominaram seu grupo de Os 3 patetas, pois buscaram trabalhar a linguagem com uma 

peculiaridade de humor. O aluno G. N. G. fez a apresentação do grupo, dos jurados e conduziu a 

elaboração da receita, sendo auxiliado pelo aluno S. F. da C.; aquele, por sua personalidade, conduziu 

o vídeo de modo bem humorado, explicitando suas características inerentes. O Grupo 2 dessa mesma 

sala, optou por trabalhar com uma apresentadora que foi narrando a receita e duas auxiliares 

executando; a aluna K. J. S. de P., por ter maior desenvoltura na oralidade, conduziu a introdução do 

vídeo e a narração da receita e as auxiliares, as alunas L. B. dos S. e J. M. O. A., por serem mais tímidas 

ficaram encarregadas de fazer a receita. O Grupo 3 também se utilizou do mesmo formato do grupo 

anterior, a aluna D. V. da S. C. fez a introdução, apresentação dos membros e a narração da receita e, 

enquanto a aluna narrava, os membros do grupo foram executando as etapas da receita.  No 8º B, as 

atividades decorreram da mesma maneira. Cabe destacar que foi recorrente os alunos ficarem 

envergonhados diante da câmera, porém todos se empenharam em executar o desafio e se divertiram 

bastante durante as gravações.  

 Foi importante prepará-los antes e ao longo do processo de produção das atividades, enfatizar 

o respeito ao outro, uma vez que eles também estariam na mesma situação logo após. Conversar muito 

sobre respeitar o trabalho do outro e não constranger o colega ou atrapalhar a produção de atividade 

no decorrer do processo. Os alunos assimilaram bem essas habilidades de cooperação, os grupos que 

estavam somente assistindo aos colegas, durante as gravações, vendo que o grupo apresentava alguma 

dificuldade, passaram a opinar sobre uma melhor forma de apresentar e de gravar o vídeo. Essa 

construção de empatia pelo trabalho do outro foi uma habilidade importante a ser desenvolvida na 
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turma em geral, a preparação para trabalhar coletivamente buscando o resultado positivo é, deveras, 

essencial no cenário atual. 

Foi interessante que, durante o processo de edição, alguns alunos optaram por trabalhar com 

vinhetas de entrada utilizando o clipmaker do site Panzoid10; alguns deles já conheciam o site e tiveram 

a iniciativa de utilizá-lo para melhorar sua produção audiovisual. É uma ferramenta que não estava 

prevista ou foi orientada, foi uma ferramenta interessante introduzida por eles para a possibilidade de 

fazer entradas de vídeo e vinhetas mais interessantes utilizando essa ferramenta de edição em 3D. 

Durante o processo de edição, a elaboração de vinheta de entrada e a seleção da música envolveu todo 

o grupo, todos discutiram como seria a melhor maneira de produção. Alguns grupos optaram, ainda, 

por incluir na versão final do seu vídeo cenas de making of, dando um toque de humor à produção 

deles. 

A atividade foi muito bem aceita pelos alunos dos oitavos anos, teve a adesão de todos, 

cooperação dos membros dos grupos e, ainda, entre grupos diferentes; o auxílio ao colega em produzir 

o melhor trabalho possível foi um ganho na aprendizagem. A atividade impactou de forma positiva as 

turmas e possibilitou uma sociabilidade maior em relação aos alunos com maior dificuldade de 

aprendizagem. O empenho de um grupo animava o outro e, em meio a tudo isso, o processo de 

aprendizagem do conteúdo estava sendo fixado e internalizado de modo divertido, lúdico e com uma 

leveza didática, aproveitando a habilidade natural de cada um para construir um todo em equipe. A 

flexibilidade da atividade foi um diferencial responsável que promoveu o sucesso do produto 

resultante do trabalho da turma na totalidade, unindo diferentes habilidades para produzir um 

conhecimento prático sobre uma aprendizagem oferecida. Durante o conselho de classe bimestral, o 

aluno K. E. de M., do 8º ano A, destacou-a como uma das atividades diferenciadas que foi mais 

aprazível de realizar e relatou, ainda, que jamais imaginou “que iria trabalhar com produção de vídeo 

em uma aula de Língua Portuguesa”. Essa atividade não havia sido proposta em anos anteriores e foi 

uma atividade experimental que teve um resultado satisfatório, tanto pela aprendizagem disciplinar, 

como pela a aprendizagem crítica e a aprendizagem prática. O resultado de tudo isso, os alunos levarão 

consigo por toda a vida e, por certo, sempre irão observar o ato de comer de forma diferente a partir 

disso. 
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AGÊNCIAS EXPERIMENTAIS DE PUBLICIDADE 

 

James Cesar Romano11 

 

 

INTRODUÇÃO 

A análise dos discursos que permeiam a sociedade faz parte de uma formação crítica sobre os 

meios de comunicação, esclarece sobre a manipulação da linguagem para determinado propósito e 

possibilita vislumbrar, nos discursos da mídia de massa, uma análise dos campos histórico, social e 

ideológico. Os indivíduos, desde a popularização dos discursos midiáticos, inicialmente no rádio, 

depois na televisão e, posteriormente, na internet, sofrem influências do discurso de propaganda. O 

discurso publicitário envolve diversas mídias, sejam escritas no caso dos outdoors,  mas também 

veiculadas por meio de rádio, audiovisuais por meio da televisão ou, ainda, por outros meios digitais 

em suportes diversos; esse discurso tem suas características próprias de gênero e de suporte no qual 

são apresentados à sociedade. Estudar criticamente o discurso de propaganda oferece ao aluno uma 

ferramenta de análise crítica, seja para utilizá-la em suas escolhas subjetivas, seja para suas escolhas 

políticas, pois, atualmente, a política faz uso do discurso de propaganda para persuadir o eleitor a 

acreditar em propostas eleitorais. 

 Vislumbrar as camadas mais profundas do discurso requer uma análise mais crítica e perspicaz 

do indivíduo que é bombardeado constantemente por discursos persuasivos e agressivos, como o 

discurso de propaganda. Nesse viés, o estudo sobre um dos mais agressivos discursos, em questão de 

persuasão, que permeiam a sociedade se torna necessário à formação crítica do aluno em formação. 

Desse modo, a sequência didática que será apresentada tem como objetivo de também despertar essa 

criticidade nos alunos e buscar desenvolver o senso crítico e analítico discursivo que poderá ser 

aplicado a outros discursos.  

 Faz-se necessária à formação dos alunos a construção dessa forma crítica e analítica de refletir 

sobre as máquinas discursivas ativas na sociedade contemporânea. Tal conhecimento é construído por 

meio do reconhecimento de elementos linguísticos que são inerentes a esse discurso. Por isso, é 

preciso reconhecer a importância de apresentar aos alunos, em formação crítica, as bases analíticas 

para lidar com essas formas discursivas. Com o passar dos anos, a propaganda se tornou mais sutil, 

porém não menos persuasiva; por esse fato, a propaganda brasileira está entre as melhores do mundo 

em termos de qualidade. O que antes era anunciado de forma direta, até mesmo inocente (para os 

padrões atuais), tornou-se uma poderosa máquina discursiva de persuasão e fetichismo capitalista. O 

possuir não basta, há uma necessidade criada de possuir o ideal construído pelo discurso publicitário 

 
11 Mestre em Linguagens pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens (PPGEL) – UFMS e professor de Língua Portuguesa e Literatura 
na SED-SP. 
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cujo objetivo principal é vender a marca. Nesse caso, uma marca está impregnada de discurso 

idealizado dentro de um sistema materialista de consumo; o despertar para esse discurso de 

idealizações que a publicidade e a propaganda constroem, é o primeiro passo para analisar um corpus 

discursivo de amplitude maior ao produto apresentado. Muitas vezes, o discurso de propaganda se 

adequa às correntes discursivas do seu tempo em busca de atingir um público-alvo mais amplo. Tais 

esclarecimentos de amplitudes discursivas são importantes à análise do discurso de propaganda, visto 

que extrapolam a simples ideia de apresentar uma marca a um público específico.   

 A sequência didática que será apresentada, foi desenvolvida nas aulas de Língua Portuguesa 

com os alunos de dois oitavos anos, nos anos de 2018 e 2019, na Escola Estadual Pedro Tófano, que 

está localizada no bairro de Montalvão, em Presidente Prudente – SP. O bairro de Montalvão se 

localiza a 15 km distante do aglomerado urbano de Presidente Prudente. A escola funciona em dois 

períodos, matutino e noturno; no matutino, em 2018, atendia ao Ensino Fundamental II e o noturno, 

ao Ensino Médio. No período vespertino, o prédio é cedido ao município para salas de Ensino 

Fundamental I. A escola atende moradores locais, bairros e distritos próximos e moradores da zona 

rural. As turmas dos oitavos anos de 2018, eram duas salas com uma média de 28 alunos matriculados 

e frequentes; as turmas de oitavos anos de 2019, também eram duas salas, porém mais reduzidas, com 

uma média de 21 alunos matriculados e frequentes. A proposta pedagógica que será descrita foi 

desenvolvida com os alunos dos oitavos anos de 2018 e 2019, no entanto, serão evidenciados somente 

alguns trabalhos mais relevantes para a discussão do desenvolvimento pedagógico.  

 A proposta de atividade, primeiramente, foi apresentada a eles como um todo, foi explicado a 

eles que iriam criar uma agência de publicidade experimental e, posteriormente, deveriam gravar uma 

propaganda comercial de um produto que já existe no mercado. Foi orientado que eles deveriam 

formar grupos e, desse modo, foi sugerido a eles que formassem grupos de, no máximo, seis pessoas. 

Assim, cada membro do grupo executaria uma função dentro nessa agência fictícia: roteirista, diretor, 

cinegrafista, atores e editor de vídeo. A avaliação da atividade seria o produto, ou seja, a propaganda 

que eles apresentariam à turma e a nota da atividade seria a mesma para todos membros. Foi anotado 

numa ficha o nome da agência, os membros do grupo e a função de cada um; também foi agendado, 

para cada grupo, seu dia de gravação. Foi orientado aos alunos que poderiam utilizar qualquer 

dependência da escola como cenário para a gravação da propaganda, os colegas acompanhariam as 

gravações e o professor ficaria como auxiliar na coordenação e organização dos trabalhos do dia. 

 

CONSTRUINDO O CONCEITO DISCURSIVO 

 Logicamente, todos alunos conheciam uma propaganda comercial, porém reconhecer 

analiticamente os elementos que compõem uma propaganda, como as linguagens utilizadas, formas 

de persuasão e convencimento, ideologias inerentes, a história da propaganda, ou até mesmo o 

processo criativo de produção, entre outros fatores, ainda lhes eram ocultos. Nesse sentido, buscou-
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se construir, ao longo das aulas que antecederam a produção audiovisual, os conceitos que lhos dariam 

bases para produzir o desenvolvimento de uma linguagem relativa ao gênero textual.  

 Cada grupo escolheu um produto comercial para trabalhar sua produção, ambas as turmas de 

2018, organizaram-se em quatro grupos, o 8ºA se organizou da seguinte forma: o Grupo 1 escolheu 

trabalhar xampu, o Grupo 2 escolheu trabalhar cosmético, o Grupo 3 escolheu celular e o Grupo 4 

optou por sabão em pó; o 8ºB se organizou em: Grupo 1 que trabalhou óculos, o Grupo 2 trabalhou 

achocolatado em pó, o Grupo 3 escolheu trabalhar com videogame e o Grupo 4 optou por 

refrigerante. A turma de 2019, por serem em número mais reduzido, as duas turmas se organizaram 

em três grupos em cada sala, ficando da seguinte maneira: no 8ºA, o Grupo 1 escolheu trabalhar 

chocolate, o Grupo 2 trabalhou o produto preservativo e o Grupo 3 optou por tênis; o 8º B, por sua 

vez, organizou-se em: Grupo 1 escolheu refrigerante, o Grupo 2 optou por achocolatado em pó e o 

Grupo 3 escolheu produzir um comercial de celular. 

 Inicialmente, buscou-se fazer uma introdução sobre o que uma agência de propaganda faz, foi 

apresentado aos alunos vídeos de como se estrutura uma agência de propaganda, como e com o que 

elas trabalham. Foi apresentado, inicialmente, os vídeos Série Profissões – Publicidade e Propaganda12 e 

Conhecendo uma Agência de Publicidade13 para que eles conhecessem um pouco da profissão e como é a 

rotina de quem trabalha na área. A aula inicial sobre a análise do discurso de propaganda focou na 

história, o contexto histórico da Era do Rádio e foi enfatizado a raiz da propaganda na abordagem do 

gênero textual Spot. Foi explicado aos alunos o que era esse gênero e sobre o contexto histórico da 

mídia à época, um momento em que a TV ainda não existia e como eram feitos os anúncios 

publicitários. Para uma imersão, foi apresentado aos alunos exemplos de spots por meio dos vídeos 

Comerciais de Rádio – Anos 40 e 50 c/ legenda14 e Propagandas antigas de rádio15. Foi explicado também sobre 

os jingles, que eram frequentes em propagandas de rádio, sobre o modo mais direto de apresentação 

de um produto e os elementos que compunham essa forma de propaganda da época. 

 Ainda no início das discussões sobre a análise, foi apresentado aos alunos um vídeo sobre a 

qualidade da propaganda brasileira intitulado Comerciais brasileiros mais premiados16, com introdução de 

Chico Anysio. O vídeo apresenta comerciais que foram premiados por sua forma criativa de veicular 

a mensagem de propaganda, desse modo, os alunos puderam observar modos diferentes para cativar 

o público-alvo do produto, além de conhecerem a qualidade da propaganda brasileira. Com a 

apresentação desse vídeo, já foi possível introduzir aos alunos um dos principais elementos sobre o 

discurso de propaganda, a quebra da expectativa, como acontece nas propagandas do jornal e da pilha, 

nesse vídeo; além de enfocar em um recurso recorrente às propagandas, o humor, como é apresentado 

no anúncio de aparelho de som. 

 
12 https://www.youtube.com/watch?v=LB7sXMjedk8  
13 https://www.youtube.com/watch?v=zo-C3A4z76s  
14 https://www.youtube.com/watch?v=F6Ty64UcSxs  
15 https://www.youtube.com/watch?v=q9WOJh5Voh4  
16 https://www.youtube.com/watch?v=W1dIC-Mkku4  

https://www.youtube.com/watch?v=LB7sXMjedk8
https://www.youtube.com/watch?v=zo-C3A4z76s
https://www.youtube.com/watch?v=F6Ty64UcSxs
https://www.youtube.com/watch?v=q9WOJh5Voh4
https://www.youtube.com/watch?v=W1dIC-Mkku4
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 Já de posse da informação sobre quais produtos os alunos iriam trabalhar em seu discurso de 

propaganda, e baseado nesses produtos que os alunos escolheram, foi feita uma busca das 

propagandas especificamente dos produtos que eles trabalhariam. Assim, para cada grupo, foram 

apresentados vários comerciais sobre o produto específico que eles escolheram trabalhar em sua 

produção. Buscou-se demonstrar, em alguns produtos, a evolução tecnológica e o registro histórico 

dessa evolução por meio de comerciais antigos desses produtos, como foi feito no caso do relógio de 

pulso e do videogame. 

 

ANALISANDO O DISCURSO DE PROPAGANDA 

 A análise do discurso de propaganda ocorreu por meio de uma análise de elementos em 

propagandas já veiculadas na mídia. O objetivo principal foi construir nos alunos um raciocínio de 

análise e senso crítico sobre a questão do consumismo, manipulação discursiva e efeito de sentido 

desse discurso específico; mas também a experienciação do mundo do trabalho, visto que, ao final da 

atividade, foi explicado aos alunos que a carreira de publicitário, e todos os profissionais envolvidos, 

poderia ser uma opção de futuro profissional.  

 Para a turma de 2018, dos grupos 1 e 2 do 8ªA, que optou por trabalhar com xampu e 

cosméticos foi enfatizada a recorrência do elemento feminino, enquanto função de padrão de beleza 

e disso foi questionado sobre esse padrão imposto pela mídia como forma de persuasão do público-

alvo predominantemente feminino. No caso dos cosméticos, foi apresentado uma série de comerciais 

que levantaram questões que trazem discussões sobre o papel da mulher na sociedade. Foi 

apresentado, nesse caso, um vídeo intitulado Wood Collection (O Boticário)17 veiculado em 1989, cuja 

protagonista é a atriz e modelo Ana Paula Arósio que aparece no vídeo se maquiando; sobre os 

elementos do vídeo, buscou-se uma reflexão sobre o processo de identificação do público-alvo com 

a modelo, criando uma expectativa, nesse público, de beleza ideal atingível pelo uso dos produtos da 

marca. Em seguida, foi apresentado o vídeo O Comercial que Emocionou o Brasil – Natal O BOTICÁRIO18, 

cujos elementos da narrativa que envolvem uma criança e um final feliz de um casal separado, cujos 

efeitos de sentido servem para que o público crie um vínculo afetivo com a marca; o efeito de sentido 

de emotividade também é um recurso de persuasão forte no discurso e propaganda. A seguir, foi 

projetado aos alunos o vídeo Nativa SPA – A Fila Anda19, cuja narrativa abre questões sobre a 

liberdade de escolha da mulher no mundo contemporâneo, sobre questões de independência da 

mulher em relação às escolhas e o empoderamento feminino. A mulher passa de simples elemento de 

beleza na narrativa para elemento de independência e força social; é uma adequação ao discurso 

feminista que tomou força dentro da sociedade contemporânea. Para finalizar, foi apresentado aos 

alunos um vídeo que ficou polêmico à época de sua veiculação, o comercial Dia dos Namorados O 

 
17 https://www.youtube.com/watch?v=xEejMo4_oaA  
18 https://www.youtube.com/watch?v=R3jzk3hGdbQ  
19 https://www.youtube.com/watch?v=91oWUCWbK_Q  

https://www.youtube.com/watch?v=xEejMo4_oaA
https://www.youtube.com/watch?v=R3jzk3hGdbQ
https://www.youtube.com/watch?v=91oWUCWbK_Q
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Boticário20. Foi uma propaganda polêmica que foi marcada por uma reação fortíssima da sociedade à 

época, o vídeo apresenta casais heterossexuais e homossexuais comemorando o dia dos namorados. 

Esse vídeo é interessante para refletir sobre questões que ainda são tabus na sociedade atual (pelo 

menos à maioria do público da TV aberta), como a orientação sexual, que não era um tema abordado 

em propagandas, sobre um público que antes era ignorado na publicidade e foi incorporado ao 

discurso publicitário por serem consumidores em potencial. Outra sequência de vídeos que 

ofereceram uma discussão mais ampla foi o produto que seria trabalhado pela turma de 2018, o Grupo 

4 do 8ºA, a de sabão em pó. Foram apresentadas propagandas interessantes para discussões sobre 

questões sociais incorporadas ao discurso publicitário. A sequência de vídeos apresentadas para essa 

turma se iniciou com uma propaganda histórica do produto veiculada no ano de 1971, o anúncio 

Comercial Omo - 197121 apresenta uma narrativa simples, um vídeo em preto e branco com algumas 

crianças encenando uma história narrada por um locutor. Em seguida, foi apresentada a propaganda 

intitulada COMERCIAL OMO22 que discute a questão étnica na sociedade, é mais um discurso social 

que adentra o discurso da propaganda; para finalizar, foi apresentado aos alunos desse grupo o vídeo 

COMUNICADO URGENTE PARA PAIS E MÃES23 cuja temática fala sobre a questão de gênero, 

este também foi um comercial muito polêmico por defender a construção social de gênero. Na turma 

de 2019, destaca-se o Grupo 2 do 8ºA que trabalhou preservativo; essa escolha foi interessante, pois 

além de trabalhar o discurso de propaganda, foi possível trabalhar o tema transversal sobre Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST). Foi mais complicado encontrar propagandas comerciais sobre 

preservativos, a maioria eram campanhas sazonais de Carnaval do Ministério da Saúde. As poucas 

apresentadas aos alunos, tiveram um bom resultado quanto à análise; foi possível trabalhar o elemento 

de inferência com elementos sugestivos, tal como aparece no anúncio Preservativos Jontex - 198124 e o 

vídeo Jontex pele com pele25; depois foi apresentado o vídeo Propaganda De Preservativo26, uma animação 

bem humorada sobre a importância do uso do preservativo. Para encerrar as análises sobre o discurso 

de propaganda, foi apresentado a todos os alunos o documentário do cineasta Glauber Rocha 

intitulado Maranhão 6627 para que os alunos percebessem dois discursos divergentes funcionando em 

sincronia, de um lado o discurso político da posse de José Sarney e do outro do discurso do cineasta 

denunciando a miséria e o abandono social. 

 

PRODUZINDO PROPAGANDA 

 A atividade avaliativa foi uma produção autoral de propaganda de um produto escolhido pelos 

alunos. A escolha do produto, a elaboração do roteiro, a gravação e a edição dos vídeos ficaram a 

 
20 https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI  
21 https://www.youtube.com/watch?v=ZSYRMs2S5Ug  
22 https://www.youtube.com/watch?v=JpUsANv8vEU  
23 https://www.youtube.com/watch?v=CKqCidMktkY  
24 https://www.youtube.com/watch?v=kRN-T4skgpY  
25 https://www.youtube.com/watch?v=ztYmglGvPO0  
26 https://www.youtube.com/watch?v=Vh5MBNlRapc  
27 https://www.youtube.com/watch?v=t0JJPFruhAA  

https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI
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cargo dos membros do grupo. Cada grupo teve liberdade de escolher o produto, escolher seu cenário 

e produzir sua propaganda. Alguns grupos tiveram ideias interessantes, como no caso do Grupo 2 do 

8ºA da turma de 2018, que trabalhou cosméticos; foi o único grupo que trabalhou a questão de gênero 

na propaganda. Os alunos M. H. F. dos S. e R. M. dos S. atuaram no comercial usando maquiagem e 

em seu roteiro, elaborado de forma bem humorada, questionaram o uso de maquiagem somente por 

mulheres. Ou ainda, na turma de 2019, o Grupo 2 do 8ºA, que trabalhou preservativo elaborou uma 

campanha bem humorada sobre a importância de usar preservativo na adolescência; de modo 

sugestivo o aluno G. N. G. e a aluna E. F. do N. G. encenaram uma paquera e uma simulação de 

relacionamento atrás de um bebedouro no qual roupas voavam dali; logo após, o aluno G. N. G., saiu 

detrás do bebedouro sorrindo com marcas de batom no rosto, mostrando o preservativo e fazendo 

sinal de positivo.  

Os alunos foram orientados que poderiam, no processo de edição, usar colagens de vinhetas prontas 

e partes de propagandas da internet; porém deveriam ter uma parte do vídeo autoral e deveriam 

escolher uma música para compor sua produção. O trabalho foi bem aceito por ambas as turmas e 

feitos com empenho, percebeu-se que eles, como nativos digitais, têm grande facilidade em produção 

e edição de vídeo. O trabalho foi amplo, no sentido de incluir também alunos com Deficiência 

Intelectual (DI), que atuaram nos vídeos e se sentiram incluídos na atividade. Os alunos se 

surpreenderam com os resultados durante a socialização dos vídeos, eles se divertiram se vendo nos 

comerciais e assistindo aos colegas; além de aprenderem melhor, de forma crítica e divertida, sobre o 

discurso de propaganda. 
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