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PREFÁCIO

Gostaria de expressar minha gratidão ao receber o convite para escrever o prefácio desta 
obra, organizada pelas professoras Christine Sertã Costa, Edite Resende Vieira, Márcia Martins 
de Oliveira e pelo professor Francisco Roberto Pinto Mattos. O livro resulta do engajamento de 
pesquisadores e educadores, regentes de variadas áreas da Educação Básica, que se lançaram ao 
desafio de sistematizar reflexões oriundas dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa 
Produção de Recursos e Materiais Didáticos e da formação continuada oferecida pelo curso de 
Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do Colégio Pedro II. 

Os temas abordados são atuais e têm o potencial de colaborar para profícuas discussões 
no contexto da Educação Básica. Os relatos materializam a necessária articulação entre teorias 
e práticas, sob a mediação de diferentes ferramentas e tecnologias, seja por meio da produção 
de animações, da criação de jogos, do desenvolvimento de Histórias em Quadrinhos (HQ) e do 
uso de aplicativos. 

Desse modo, a práxis se faz viva neste livro, que registra importantes contribuições 
para as práticas profissionais em ensino, tendo em vista que os relatos emergem do chão da sala 
de aula e dos desafios vividos por professores da Educação Básica. Os relatos demonstram, 
de forma concreta, uma busca por fazeres pedagógicos marcados pela intencionalidade e pelo 
rigor teórico e metodológico. Essa é mais uma das contribuições deste livro para o campo das 
pesquisas em ensino, de modo especial aquelas que visam desenvolver propostas de intervenção 
com contornos interdisciplinares. 

A interdisciplinaridade, nas palavras da professora Ivani Fazenda, tem o potencial para 
“revelar também o lado artista, o lado poético, o lado sensível dos educadores, que nesse exercício 
de investigar tornaram-se pesquisadores1”. Em tempos nos quais as contribuições da Ciência são 
contestadas, os pesquisadores são atacados e os professores extremamente desvalorizados, a 
sensibilidade com a qual os autores comunicam seus saberes-fazeres, evidente no decorrer de 
toda a obra, é uma forma de resistência. Que o livro sirva de inspiração e fonte de encorajamento 
para outros educadores continuem acreditando em um mundo melhor.

Kátia Regina Xavier da Silva
Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica

Colégio Pedro II/Rio de Janeiro
(MPPEB/CPII) 

1 FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. A Formação do Professor Pesquisador-30 anos de pesquisa. Revista 
e-Curriculum, v. 1, n. 1, 2005



APRESENTAÇÃO

O Colégio Pedro II (CPII) tem contribuído com a formação da criança, do jovem e 
do adulto em diversos segmentos. Atua não só em toda formação escolar básica mas também 
oferece cursos de especializações e mestrados. Preocupa-se sempre, nos diversos níveis, com 
uma educação para todos, democrática, emancipadora e reflexiva.

Mais uma vez, com foco nesse olhar, surge agora o livro III da série Recursos 
Didáticos Multidisciplinares que traz uma série de produções interdisciplinares voltadas para 
a educação básica e cuidadosamente pensadas, discutidas e aprimoradas. Os diversos trabalhos 
aqui apresentados foram fundamentados nos cursos de pós-graduação do Colégio Pedro II e, 
muitos deles, aplicados em diversas escolas públicas da educação básica do Rio de Janeiro. São 
frutos de pesquisas e trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Produção de Recursos e 
Materiais Didáticos2 que desde 2014 investiga, estuda, avalia e divulga a utilização e produção 
de recursos didáticos no chão da escola. 

Convidamos novamente o leitor a vivenciar cada uma das práticas aqui apresentadas com 
a esperança de que essa leitura enriqueça cada um de nós e inspire novas produções pedagógicas 
na busca de uma escola sempre em movimento, sempre aprendendo e sempre construindo. 

Christine, Edite, Francisco e Márcia  

2 Alguns dos recursos elaborados pelo grupo podem se encontrados em prmdp2.wixsite.com/mppeb

http://prmdp2.wixsite.com/mppeb


INTERDISCIPLINARIDADE: DOS CONCEITOS ÀS 
PRÁTICAS

Marcia Martins de Oliveira

Edite Resende Vieira

O homem, ao longo de sua existência, tem envidado esforços para entender e dominar a 
natureza. O Neolítico evidenciou que seria o conhecimento, muito mais que a força, o caminho 
mais rápido para a consecução desse objetivo. Orientado por essa lógica, inicialmente, o 
homem baseou-se na observação, na intuição e no senso comum para explicar a ocorrência 
dos fatos. Posteriormente, adicionou a esses elementos a intervenção de forças sobrenaturais, 
caracterizando o conhecimento mítico. Deste passou-se ao conhecimento teológico, que se 
baseava na fé e continuava isento de rigor (CYRINO e PENHA, 1992, p. 14).

Em paralelo ao conhecimento teológico, e em outros domínios, foi-se desenvolvendo 
o pensamento filosófico. Este se distinguia dos demais devido à lógica e à sistematização 
empregadas em seus estudos. Semelhante ao conhecimento filosófico, surge o conhecimento 
científico, racional, metódico e sistemático, que investiga a realidade por meio de experimentos. 
Esses conhecimentos, por sua vez, são submetidos a validações, são demonstrados e provados, 
podendo servir de base para a formulação de uma teoria ou lei (CHAUÍ, 2000, p. 219).

Embora cronologicamente situados para fins didáticos, não houve em nenhum momento 
a superação de um tipo de conhecimento em favor de outros. Todos convivem em maior ou menor 
grau de acordo com o contexto considerado. No entanto, essa coexistência não era tolerada na 
Idade Média, pois mostrava que a verdade poderia ser descoberta fora da fé. A Igreja lutava 
contra isso utilizando seu poderio e ratificando-o com a teoria do geocentrismo. 

No entanto, quando as luzes do Renascimento começaram a iluminar as trevas da Idade 
Média, a burguesia em ascensão rompeu com o pensamento característico da época e abriu 
caminho para os valores que, mais tarde, fundariam o pensamento científico moderno. Essa 
mudança de postura não foi pacífica e muitos estudiosos foram perseguidos, presos, acusados de 
heresia e silenciados de várias formas. 

Alguns fatos, no entanto, desferiram o golpe final dessa luta: o heliocentrismo, o 
método experimental e a definição da linguagem matemática para a ciência. A comprovação da 
existência de um universo infinito tendo o Sol como centro e a concepção do movimento dos 
corpos celestes derrubaram de vez a tese do planeta privilegiado por Deus. 

A ciência, ganhando local de destaque nesse cenário, experimentou uma aceleração 
no seu desenvolvimento, culminando com a Revolução Científica e a fundação do 
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pensamento científico moderno. Essa revolução foi, principalmente, uma revolução cognitiva. 
Transformaram-se os modos de pensar sobre a natureza, os tipos de perguntas formuladas e os 
métodos de buscar respostas. 

Anteriormente havia o predomínio da escolástica com o pensamento clássico antigo e a 
desvalorização da pesquisa empírica. Com a Revolução Científica evidenciou-se a necessidade 
de formular teorias expressas em termos matemáticos testáveis, observáveis e reprodutíveis. 
Assim, a ciência mudou sua forma, sua função e sua estrutura, passando a ser repensada nos 
moldes da nova sociedade que estava emergindo na época. Nos séculos seguintes surgiram e 
amadureceram novas ciências que variaram de objeto, mas seguiram os mesmos padrões de 
teoria-observação-experimentação. As descobertas científicas intensificaram-se dando à ciência 
o status desejado pelos cientistas modernos. 

Essa evolução, no entanto, deu-se em parte pela fragmentação do conhecimento 
em áreas cada vez mais específicas, gerando o que alguns autores chamaram de “barbárie 
especialista” (ORTEGA y GASSET, 1929), “patologia do saber” (JAPIASSU, 1976) ou “gaiolas 
epistemológicas” (D’AMBROSIO, 2016).

Zan (1983), comentando a fragmentação do saber, afirma que

No decurso deste processo, foram-se constituindo constantemente novas disciplinas 
que se emanciparam das anteriores, reclamando cada uma delas a dignidade de 
ciência independente e proclamando a sua completa autonomia face a todas as outras. 
(...) A reivindicada autonomia de cada uma das disciplinas teve como resultado 
a fragmentação do universo teórico do saber numa multiplicidade crescente de 
especialidades desligadas entre si, que não se fundam já em princípios comuns, nem 
se podem integrar numa unidade sistemática. (p. 43)

É necessário ressalvar que, dadas as exigências impostas pela realidade, a fragmentação 
do conhecimento foi exitosa e necessária durante um longo período. 

À medida que a revolução industrial e a tecnologia se desenvolviam, surgiam novas 
especialidades e subespecialidades que, por se basearem em algum ramo muito 
específico de um campo tradicional de conhecimento ou em uma nova metodologia 
e/ou tecnologia de pesquisa, exigiam maiores parcelas de independência até atingir 
autonomia plena no campo profissional e de conhecimento. Este é o momento de 
firme consolidação das especializações. (SANTOMÉ, 1998, p.48)

No entanto, frente à agenda do século XX, novas formas de pensar e fazer ciência 
emergiram. Os desafios de uma sociedade planetária não mais podiam ser vencidos por um saber 
fragmentado em áreas de conhecimentos estanques. Por isso, ganhou força, ao longo do século 
passado, um clamor pela reintegração dos conhecimentos e a unidade da ciência.

No campo educacional, ao fazer a transposição didática do conhecimento científico, 
gestado de forma fragmentada, em conhecimento escolar, gerou-se um currículo composto por 
disciplinas com pouca ou nenhuma integração. Assim, quando a sociedade passou a buscar 
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novas formas de abordagem do conhecimento, surgiram como alternativas pedagógicas a 
multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade.

Nesse contexto, o relacionamento entre as disciplinas tem níveis diferentes de interação, 
indo desde a justaposição até a sua superação. Segundo Pombo (2005), num primeiro nível estariam 
a multidisciplinaridade ou a pluridisciplinaridade, que consistiriam num paralelismo entre as várias 
disciplinas, mas sem nenhuma interação ou objetivos comuns entre elas (POMBO, 2005, p.5).

Num nível seguinte, “as disciplinas se comunicam umas com as outras, confrontam 
e discutem as suas perspectivas, estabelecem entre si uma interação mais ou menos forte”, 
entretanto, não há objetivos em comum. Nesse nível há interação de conhecimentos para solução 
de problemas específicos (POMBO, 2005, p.5).

No último nível de interação, as disciplinas ultrapassam as barreiras que as afastavam, 
fundindo-se numa outra coisa que as transcende, caracterizando a transdisciplinaridade. Assim, 
haveria um continuum de interação entre as disciplinas que partiria do paralelismo pluridisciplinar, 
passaria pelo perspectivismo e convergência interdisciplinar e alcançaria o holismo e unificação 
transdisciplinar (POMBO, 2005, p.5). 

Para a autora, o equilíbrio entre esses níveis estaria na interdisciplinaridade, visto que 
“não se estabelece como justaposição, tampouco transcende a todas as disciplinas”.

De maneira análoga, Japiassu (1976) entende a interdisciplinaridade como

o nível em que a colaboração entre as diversas disciplinas ou entre os setores 
heterogêneos de uma mesma ciência conduz a interações propriamente ditas, isto é, 
a uma certa reciprocidade nos intercâmbios, de tal forma que, no final do processo 
interativo, cada disciplina saia enriquecida. Podemos dizer que nos reconhecemos 
diante de um empreendimento interdisciplinar todas as vezes em que ele conseguir 
incorporar os resultados de várias especialidades, em que tomar de empréstimo a 
outras disciplinas certos instrumentos e técnicas metodológicas, fazendo uso dos 
esquemas conceituais e das análises que se encontram nos diversos ramos do saber, 
a fim de fazê-los integrarem e convergirem, depois de terem sido comparados e 
julgados. (p.74) 

O autor destaca que trabalhar a interdisciplinaridade não significa negar as áreas de 
conhecimento nem tampouco anular as disciplinas, ou seja, a “interdisciplinaridade se caracteriza 
pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, 
no interior de um projeto específico de pesquisa” (p. 74). 

Nesse contexto, Santomé (1998, p. 61) reafirma a importância das disciplinas, pois 
entende que 

para que haja interdisciplinaridade, é preciso que haja disciplinas. As propostas 
interdisciplinares surgem e desenvolvem-se se apoiando nas disciplinas; a própria 
riqueza da interdisciplinaridade depende do grau de desenvolvimento atingido pelas 
disciplinas e estas, por sua vez, serão afetadas positivamente pelos seus contatos e 
colaborações interdisciplinares.” (SANTOMÉ, 1998, p. 61)
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Lenoir (2008), da mesma forma, afirma que “a perspectiva interdisciplinar não é, 
portanto, contrária à perspectiva disciplinar; ao contrário, não pode existir sem ela e, mais ainda, 
alimenta-se dela.” (p.46) 

Olga Pombo (2004) caminha no mesmo sentido e afirma que a interdisciplinaridade 
surge a partir de investigações que demandam conhecimentos originários de várias disciplinas:

Trata-se de reconhecer que determinadas investigações reclamam a sua própria 
abertura para conhecimentos que pertencem, tradicionalmente, ao domínio de 
outras disciplinas e que só essa abertura permite aceder a camadas mais profundas 
da realidade que se quer estudar. Estamos perante transformações epistemológicas 
muito profundas. É como se o próprio mundo resistisse ao seu retalhamento 
disciplinar. A ciência começa a aparecer como um processo que exige também um 
olhar transversal. (p.10)

Para a autora, a interdisciplinaridade representa um novo paradigma epistemológico 
que supera os pensamentos medievais e modernos:

Estamos a entrar num terceiro momento da história das relações cognitivas do homem 
com o mundo. O primeiro seria o momento sincrético, correspondente à civilização 
oral, anterior à ciência, anterior à análise, fundado numa relação indistinta entre 
o homem e o cosmos, isto é, a totalidade orgânica e organizada que o cerca. Um 
segundo momento, correspondente à Galáxia de Gutenberg, como diria McLuhan 
(1963), seria o da especialização, da fragmentação disciplinar, do pensamento 
analítico governado pelo princípio, hoje insustentável na sua generalidade, de que 
o todo é igual à soma das partes. Estaríamos agora a entrar num terceiro momento: 
aquele que, justamente, reclama o contributo da interdisciplinaridade e integração 
dos saberes. (idem, p.12)

Dessa forma, a interdisciplinaridade vincula-se ao estatuto epistemológico 
contemporâneo, referindo-se a uma concepção de ensino e currículo, a uma estratégia didática 
ou ainda a uma atitude cognitiva capaz de responder às demandas da Sociedade da Informação.

Assim, no contexto escolar, a interdisciplinaridade pode ser entendida como um movimento 
articulador dos processos de ensino-aprendizagem, que amplia o olhar dos estudantes em direção 
a um mundo cada vez mais complexo e globalizado. Este exercício permite novas formas de 
aproximação e leitura da realidade, auxiliando os estudantes na compreensão das complexas redes 
conceituais que envolvem os fenômenos naturais e sociais contemporâneos. (FAZENDA, 2014)

Santomé (1998) defende que a prática interdisciplinar tem poder estruturador, por 
estabelecer a contextualização de conteúdos e possibilitar o diálogo e a relação entre as diferentes 
disciplinas. Lück (2010) complementa essa ideia afirmando que a interdisciplinaridade

é o processo que envolve a integração e o engajamento de educadores, num trabalho 
conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade, 
de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos 
alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão 
global de  mundo, e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e 
globais da realidade atual. (LÜCK, 2010, p. 47)
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A interdisciplinaridade é, portanto, um caminho a ser percorrido para o enriquecimento 
dos currículos escolares. A escola do século XXI não pode se restringir a inserir em seus 
currículos disciplinas tradicionais e estanques, sob pena de perder o seu papel de formar cidadãos 
competentes, críticos, conscientes da realidade que os cerca e, sobretudo, capazes de mudar o 
mundo, não no sentido utópico, mas no sentido prático, que faz cada cidadão compreender que 
cada gesto seu, por mais simples que possa parecer, tem uma força transformadora. Assim, a 
escola não pode se furtar a debater temas que, em princípio, não estão ligados a uma disciplina 
em particular, mas que dependem de várias delas para que sejam levados aos alunos, fazendo 
deles elementos multiplicadores de informações e valores que fazem a sociedade crescer e se 
destacar num processo civilizatório ainda permeado de iniquidades.

Alcançar esse nível, a exemplo de nações que são referência em educação e cidadania, 
é tarefa possível – e urgente. É preciso, primeiramente, comprometimento com uma educação 
mais focada nos valores fundamentais da atualidade e que ultrapasse as fronteiras geográficas 
para buscar a real inserção em um mundo globalizado. O caminho passa por construir um 
currículo que não apenas liste uma série de disciplinas importantes, mas que contemple o 
necessário relacionamento entre elas. E a interdisciplinaridade, recurso previsto nos documentos 
norteadores até então vigentes no país, constitui-se em ferramenta poderosa e eficaz na busca 
desse equilíbrio.

Apesar dessa orientação, em grande parte das escolas ainda é praticado o modelo de 
ensino baseado em repetições e memorizações, o que confirma a maneira linear e fragmentada 
com que os currículos são organizados. Esse modelo, já ultrapassado, impossibilita que seja 
desenvolvida uma visão crítica sobre o homem em seu meio natural, cultural, econômico, social 
e político e, consequentemente, sobre o papel de cada indivíduo num mundo em constante e cada 
vez mais rápida transformação. 

Para superar esse problema, é preciso remontar às suas raízes. Os cursos de formação 
de professores ainda sofrem críticas referentes à baixa qualidade da formação oferecida. 
Uma delas aponta para o fato de que os seus currículos preveem o estudo teórico da 
interdisciplinaridade, mas são construídos com disciplinas que não se comunicam, dificultando 
a formação de profissionais críticos e criativos. Esse distanciamento entre teoria e prática 
vai gerar um profissional inseguro e limitado em suas oportunidades. Uma vez inserido no 
mercado de trabalho, esse professor ainda vai enfrentar, muitas vezes, condições precárias. 
Isolado, sem vivenciar uma troca de experiências com os docentes das demais disciplinas, 
acaba por ser apenas o executor de processos que são decididos em outras instâncias. Essa 
prática docente limitada acaba por gerar insatisfação em todos os participantes do processo e 
consequente desvalorização da própria profissão.

É possível mudar essa realidade superando a fragmentação. O pensamento interdisciplinar 
parte da premissa de que nenhuma forma de conhecimento é autossuficiente e que o intercâmbio 
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de informações entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico de diversas 
áreas leva a uma experiência enriquecedora para todos. É preciso que cada professor seja capaz de 
abrir mão de ministrar a sua disciplina como se fosse um campo de conhecimento especializado 
e independente e passe a ter uma visão que reconheça o valor de outras áreas de conhecimento, 
fazendo da interdisciplinaridade um instrumento de enriquecimento pessoal e profissional.

Este livro revela que essa preocupação já se tornou uma tendência em muitas escolas, 
que vêm desenvolvendo interessantes e produtivos trabalhos a partir da análise, sob vários 
aspectos, de temas de extrema relevância para a formação de crianças e jovens. Inseridos de forma 
sistemática no contexto escolar e sendo tratados tendo como fio condutor a interdisciplinaridade, 
esses estudos têm contribuído para ampliar nos estudantes a sua visão e inserção nesse fantástico 
e, às vezes, assustador, mundo globalizado, traçando analogias com a sua realidade local. A 
experiência tem envolvido professores, alunos, gestores e comunidade escolar. Os resultados 
têm sido surpreendentes. Essa tendência precisa se expandir.

A base para essa expansão vai além da questão metodológica; exige reestruturação 
curricular e formação continuada de professores. O sucesso dessa empreitada é benefício para 
todos: os professores passam a interagir melhor e a repensar juntos a sua prática docente; os 
alunos participam de trabalhos de grupo e começam a compreender melhor o mundo que os 
cerca; a escola passa a ter a comunidade como parceira e esta passa a ser um elemento ativo 
no processo educacional. A educação, considerada como um bem público, implica no exercício 
consciente da cidadania. Em um mundo permeado pela tecnologia, em que o acesso à informação 
é quase ilimitado, fácil e rápido, o professor já não pode se colocar como um provedor de 
conhecimento. O seu papel precisa ser o de um mediador da aprendizagem, capaz de questionar 
e levar o aluno a refletir e buscar soluções para as questões apresentadas.

Alcançar esse objetivo ainda é tarefa árdua no nosso sistema escolar, ainda impregnado 
de técnicas ultrapassadas em que predomina a memorização de conteúdos e sua reprodução em 
provas de acordo com a visão estabelecida pelo professor que, por sua vez, reproduz muitas 
vezes os conceitos impostos por uma política educacional nem sempre condizente com as reais 
necessidades dos alunos e, em consequência, da sociedade. Essa prática se revela ainda na 
preocupação exagerada – e equivocada – que estabelece como meta alcançar o sucesso nas 
avaliações oficiais, para as quais os alunos são treinados ao longo de sua vida escolar, num 
processo crescente de expectativa e estresse que alcança o seu ápice no tão aguardado – e 
temido – “dia da prova” e, muito frequentemente, causa frustração pelos resultados nem sempre 
compatíveis com o esforço dispendido. É preciso, com urgência, repensar essa prática. As 
avaliações oficiais não podem ser um fim em si mesmas. O bom desempenho nas provas deve 
ser consequência natural dos processos de ensinar e de aprender, que prescinde de sofrimento. 

A escola precisa deixar de ser o espaço obrigatório de aprendizado para ser o espaço 
prazeroso de recepção e (re) produção de conhecimento, a partir de uma base que permita a cada 
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estudante alçar o seu próprio voo. É preciso trabalhar com a certeza de que o conhecimento 
pensado, analisado e vivenciado não se perde, mas é assimilado e reprocessado em pensamento 
e ação conscientes. 

O foco da interdisciplinaridade fundamenta-se na construção e reconstrução de saberes, 
possibilitando a criação de espaços para o conhecimento e o aprimoramento do próprio sujeito 
seja ele docente ou discente (AZEVEDO; ANDRADE, 2007). Na concepção das referidas 
autoras, a interdisciplinaridade não trata o conhecimento de forma global com o propósito de 
padronizar os saberes, mas na intenção de

promover interconexões entre os saberes, tanto entre professores e seus pares 
quanto entre professores e alunos, trabalhando o conhecimento de forma 
problematizadora e estabelecendo relações entre as diferentes ciências, o cotidiano 
escolar e a realidade social e histórica em que os sujeitos estão envolvidos. 
(AZEVEDO; ANDRADE, 2007, p. 249)

Consequentemente, os conhecimentos desenvolvidos e aprofundados nessa perspectiva 
se entrelaçam, proporcionam um ambiente de articulação entre o ensino e a aprendizagem e 
enriquecem a proposta pedagógica, principalmente, quando convergem para temas que são 
fundamentais para a sobrevivência do homem e do planeta. 
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Resumo: 

Este artigo é um referencial metodológico que se propõe a construir uma ação pedagógica 
interdisciplinar que tem como meta debater a violência contra a mulher nas escolas. Tal estímulo 
foi gerado por identificarmos uma necessidade dos alunos de terem a escola como um “lugar 
de fala” onde possam compartilhar suas experiências em sala de aula. Muitas mulheres não 
conseguem identificar que são vítimas de abuso ou assédio, por isso o diálogo na escola é 
importante, para que possam compartilhar suas experiências. Esse projeto utilizou a gravação 
de relatos e textos como fio condutor para a elaboração de animações que dessem às pessoas 
que assistirem um fio de esperança, e ao mesmo tempo gerasse um debate em sala de aula 
que diminuísse a cultura do machismo. Tal atividade se efetivou em quatro etapas, em duas 
diferentes escolas. Numa avaliação final, muitos alunos relataram a importância de se discutir 
esse assunto em sala de aula e como esse projeto contribuiu para que percebessem as diversas 
formas de violência contra a mulher. 

Palavras Chaves: Violência contra a mulher. Assédio. Animação

1. Introdução

Esse trabalho apresentou como motivação de construção uma ação pedagógica que 
propusesse aos alunos pensar a violência de gênero, enfatizando as violências sofridas pelas 
mulheres. Isso se deve ao fato de discursos de ódio e violências desse tipo germinarem e se 
disseminarem como um senso comum na nossa sociedade, dificultando tanto a continuidade do 
conteúdo curricular quanto às relações interpessoais entre os alunos. 

Entendemos que problemas que ocorrem frequentemente em sala de aula devem 
ser debatidos a fim de diminuirmos discriminações e preconceitos que são produzidos e 
reproduzidos pela sociedade. Conscientizar os alunos e problematizar sobre essa questão na 



A produção de animações como ferramenta para discussão sobre a 
violência contra a mulher: uma proposta interdisciplinar

15

escola é fundamental na formação de um cidadão que respeita e acolhe a diversidade entre os 
gêneros como potência. Por isso, nos lançamos ao desafio de promover um diálogo com nossos 
alunos sobre como a violência contra a mulher está presente no nosso cotidiano, arraigada na 
nossa cultura e quais são as implicações disso. Neste trabalho o cotidiano é compreendido 
como o “[...] campo de saberes e fazeres, assuntos de conversas e relatos da prática e espaço 
privilegiado de conhecimento da complexidade dos fenômenos sociais, sobretudo na escola” 
(SUSSEKIND, M, L & LANZILLOTTA, A, 2010, p.110).

Segundo dados do Panorama de violência contra mulheres no Brasil (2016), ainda há 
estados no Brasil, especialmente na região Nordeste, em que os índices de violência contra as 
mulheres cresceu consideravelmente. E esse índice aumenta ainda mais quando fazemos um 
recorte de raça: mulheres negras e pardas são as maiores vítimas deste fenômeno.

Levando em consideração o contexto enunciado, decidimos elaborar um produto que 
possibilitasse trazer para a sala de aula uma multiplicidade de ações, através de uma dinâmica 
reflexiva e ao mesmo tempo atrativa para os alunos. Nesse sentido, pensamos em um produto 
educacional que pudesse fomentar reflexões e realizar uma movimentação no espaço escolar a fim 
de propiciar mensagens de orientação contra a violência à mulher, de forma acessível e objetiva.

O produto educacional é composto por 10 aulas, subdivididas em quatro etapas. Tal 
produto foi aplicado em duas escolas distintas. A primeira etapa foi realizada na a Escola Municipal 
Profª Maria de Lourdes Barbosa Santos, onde buscamos colher dados a fim de prosseguir com o 
trabalho posteriormente. Chegamos a essa conclusão devido ao fato do público-alvo desta etapa 
possuir uma maioridade e maturidade maior.

Após a coleta de dados, a segunda, terceira e quarta etapa foram construídas no Ciep 032 
Cora Coralina. Estas etapas tiveram como público os alunos do segundo ano do Ensino Médio. 
O critério de escolha foi a percepção da professora pelo interesse da turma pela tecnologia. 
Sendo assim, as etapas de construção do vídeo foram realizadas nesta escola.

Sendo assim, este artigo tem como finalidade principal expor como foi construído 
e aplicado, metodologicamente, o produto educacional, que utiliza a tecnologia como um 
importante instrumento através de aplicativos de smartphones de construção de vídeos. Tendo 
em vista que esse este trabalho interdisciplinar busque valorizar o protagonismo do aluno.

Para tal, buscamos realizar, inicialmente, uma discussão teórica dos principais pilares 
deste trabalho, a saber: a interdisciplinaridade; a violência de gênero e a escola; a tecnologia 
e o protagonismo do aluno; e a animação em sala de aula. Posteriormente, descrevemos 
metodologicamente as etapas de aplicação do produto. Por último, realizamos a discussão dos 
resultados, apresentando os principais pontos e objetivos alcançados com a aplicação do produto, 
além das principais limitações encontradas.
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2. Interdisciplinaridade: estabelecendo parcerias para discutir a violência 
de gênero

Buscando uma proposta de ação interdisciplinar que fosse além da visão simplista 
de integração de várias disciplinas em torno de um tema comum, partimos da discussão do 
tema “Violência de gênero”, com foco para a violência doméstica sofrida pela mulher, devido 
aos casos recentes de feminicídio e a importância de abordar essas questões com os alunos. 
Utilizamos como norte a visão da professora Ivani Fazenda (2011, p. 10), que diz que a

interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do conhecimento, de 
abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente 
expressos, colocando-os em questão. Exige, portanto, na prática uma profunda 
imersão no trabalho cotidiano.

Para Fazenda (2003), a parceria é um dos fundamentos de uma proposta interdisciplinar 
e essa parceria não deve ocorrer apenas entre o professor e seus pares, mas também entre o 
professor e seus alunos. Por isso, a nossa proposta envolveu a participação dos estudantes em 
todas as etapas da construção das animações. Segundo Ivani,

A parceria, pois, como fundamento da interdisciplinaridade surge quase como 
condição de sobrevivência do conhecimento educacional.  Na medida em que 
acreditamos que o educador precisa estar sempre se apropriando de novos e 
múltiplos conhecimentos, verificamos que o tempo para isso é curto, assim como 
curta é a vida. A vida, entretanto, prolonga-se na confluência de outras tantas vidas, 
que também são curtas, que também são breves, mas que na sua confluência podem 
se alongar, se eternizar. (2003, p.85)

Esse trabalho em parceria foi fundamental para o sucesso da proposta, pois, como será 
apresentado ao longo de texto, os estudantes foram os protagonistas de todas as etapas da construção 
da animação e a parceria entre as professoras contribuiu para o enriquecimento da atividade. 

3. A Violência de Gênero e a Escola

Como foi mencionado anteriormente, percebemos a importância de debater questões 
relacionadas à violência de gênero devido ao fato desse assunto vir à tona durante as aulas e 
estar presente na vida de muitos estudantes. Para embasar nossas discussões, pesquisamos sobre 
o conceito de violência de gênero - com foco para a violência contra a mulher -  e também sobre 
a forma como essa violência pode se manifestar.

Falar conceitualmente sobre a violência é uma tarefa difícil. Para Oliveira (2007) 
não é simples delimitar um conceito único de violência, pois há uma capilaridade de teorias 
discutidas e aceitas, já que é um fenômeno complexo, que nasce e se expressa no seio das 
relações sociais. Ao se desdobrar o conceito de violência é possível identificar suas categorias, 
que segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS (Krug  et al, 2002) se dividem em três: (1) 
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violência coletiva que ocorre nos âmbitos macrossociais, políticos e econômicos; (2) violência 
autoinfligida, que diz respeito aos comportamentos suicidas e autoabusivos e (3) violência 
interpessoal que ocorre de uma pessoa e/ou grupo para outra pessoa e/ou grupo e abarca a esfera 
comunitária e familiar.

É importante também, distinguir violência de agressão e agressividade. Charlot (2002, 
p. 435) diz que:

A agressividade é uma disposição biopsíquica reacional: A frustração (inevitável 
quando não podemos viver sob o princípio único do prazer) leva à angústia e à 
agressividade. A agressão é um ato que implica brutalidade física ou verbal (agredir 
é aproximar-se, abordar alguém, atacá-lo). A violência remete a uma característica 
desse ato, enfatiza o uso da força, do poder, da dominação. De certo modo, toda 
agressão é violência na medida em que usa força. Mas parece ser pertinente distinguir 
a agressão que utiliza a força apenas de maneira instrumental [...] e a agressão 
violenta, na qual a força é utilizada muito além do que é exigido pelo resultado, 
como uma espécie de prazer de causar mal, de destruir, de humilhar.

A partir do exposto no fragmento supracitado, é possível perceber que apesar da 
agressividade e da agressão transitarem pelo mesmo terreno da violência, existem diferenças 
entre os termos. Compreender essas diferenças permite o desenvolvimento de um olhar mais 
apurado para as manifestações da violência no dia a dia.

Dentre as possibilidades de manifestação da violência, está a violência contra a mulher. 
Utilizando como base a tipificação de violência proposta pela OMS, pode-se afirmar que a violência 
contra a mulher é interpessoal. Isto porque, ela se manifesta tanto nas esferas comunitárias quando 
nas esferas privadas em direção às mulheres. Indo ao encontro desta perspectiva está Piovesan 
(2002, p. 214), afirma que a violência contra as mulheres se caracteriza como:

[...] qualquer conduta – ação ou omissão – de discriminação, agressão ou coerção, 
ocasionado pelo simples fato de a vítima ser mulher, e que cause dano, morte, 
constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, 
político ou econômico ou perda patrimonial. Essa violência pode acontecer tanto em 
espaços públicos como privados.  

Muitos são os argumentos que ao longo dos anos legitimaram ou invisibilizaram 
este tipo de violência em nossa sociedade. É comum, por exemplo, que as mulheres sejam 
culpabilizadas pela violência que sofreram em decorrência de suas ações ou intenções, o que 
faz com que a violência ocorrida seja “justificada”; há casos em que a violência é usada como 
uma medida para proteger a “honra” do agressor ou de um determinado grupo… Dentre tantas 
outras possibilidades.

Nas salas de aula, é comum que a violência simbólica contra as mulheres se manifeste 
mais do que a violência física. A violência simbólica pode ser vislumbrada, principalmente, através 
de palavras que inferiorizam e agridem a integridade das mulheres em função de seu gênero.
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4. A Tecnologia e o Protagonismo do Aluno

Com o avanço da tecnologia em uma velocidade contínua, a distância entre as gerações de 
professores e alunos torna o cotidiano escolar permeado por desafios, que pressupõem disposição 
e desejo por mudanças. Como consequência do avanço tecnológico, observamos alunos que 
possuem diversos meios de obtenção de conhecimento; seja através de sites de buscas, de vídeos, 
ou até mesmo através de diálogo realizado entre os pares através das redes sociais.

Nesse sentido, a escola que, enquanto instituição, era tomada como lugar para formação 
dos indivíduos baseada na transmissão unilateral do conteúdo através do professor, neste 
momento se vê diante de um impasse: tendo em vista a múltiplas possibilidades de aquisição de 
conhecimento a que o aluno está exposto e sua liberdade frente a elas, como tornar a escola um 
espaço atrativo para o aluno imerso em um mundo de tecnologias? 

Como primeira resposta, podemos pensar que a união e a inserção da tecnologia é 
o único caminho. Entretanto, apesar de ser um, não é o único. A tecnologia por si só não se 
faz suficiente para realizar uma transformação necessária. Beherens (1999, p. 385) contribui 
com essa afirmação, ao citar em seu trabalho que nem toda a prática é renovadora e “torna-se 
importante à reflexão do professor que o simples uso da tecnologia não caracteriza uma prática 
inovadora.”. Morais (1997, p.16, apud BEHERENS, 1999, p. 384) também afirma que “as novas 
ferramentas não mudam a velha prática de aprender”. E continua ao reconhecer que mesmo uma 
ferramenta inovadora pode ser usada como instrumento para repassar o conhecimento.

Desde o início do trabalho, observamos que a maioria das propostas de uso da 
tecnologia informacional na educação se apoiava numa visão tradicionalista, que 
reforça a fragmentação do conhecimento e, consequentemente, a fragmentação da 
prática pedagógica... Programas visualmente agradáveis, bonitos e até criativos 
podem continuar representando o paradigma institucionalista ao colocar no recurso 
tecnológico uma série de informações a serem repassadas para o aluno. Dessa forma 
continuamos preservando e expandindo a velha forma como fomos educados, sem 
refletirmos sobre o significado de uma nova prática pedagógica que utilize esses 
novos instrumentos. (MORAIS, 1997, p. 16 apud. BEHERENS, 1999, p. 384)

Reconhecemos, porém, que os recursos tecnológicos são instrumentos que possibilitam 
uma facilidade para abandonar práticas tradicionais e adotar práticas que tenham o aluno como 
protagonista do seu aprendizado, na medida em que adquire autonomia e reflete sobre o meio 
que está inserido. Para isso, o objetivo do professor deve ser transpor o aluno para o centro do 
processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo as competências necessárias. De acordo com 
Garcia et al:

[...] esta tarefa implica primeiramente constatar que as novas competências exigem 
reflexão sobre a finalidade da formação e da prática do professor que, enraizada na 
pedagogia tradicional, se depara com um novo desafio: o de ultrapassar a lógica 
transmissiva, centrada no professor e adentrar na lógica da arquitetura pedagógica 
aberta, que reconhece o caráter provisório do conhecimento e valoriza didáticas 
flexíveis e adaptáveis a diferentes enfoques temáticos. (Garcia et al, 2011, p. 83) 
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Nesse cenário, portanto, cabe inicialmente ao docente buscar enxergar o aluno e o 
processo de ensino-aprendizagem através de uma outra ótica. É necessário entendermos que a 
escola é o local propício para interação, desenvolvimento de habilidades e competências. Desta 
forma, o professor torna-se o responsável não somente pela transmissão de conteúdos pois, 
como ressalta Behrens (2000, p.70),

O professor precisa repensar sua prática pedagógica, conscientizando-se que não 
pode absorver todo o universo de informação e passar essa informação para seus 
alunos. Um dos maiores impasses sofridos pelos docentes é justamente a dificuldade 
de ultrapassar a visão de que podia ensinar tudo aos estudantes. O universo de 
informação ampliou-se assustadoramente nessas últimas décadas, portanto o eixo 
da ação docente precisa passar o de ensinar para focar o aprender e, principalmente, 
o aprender a aprender.

Sendo assim, o docente deve adotar uma postura de mediador, ao propor soluções 
de problemas, diálogos abertos, trocas de saberes e tantas outras possibilidades que podem 
ser propostas a partir do momento em que se considera a relação entre professor e aluno de 
maneira horizontal.

Em nosso trabalho, a tecnologia foi utilizada como uma ferramenta que permitiu a 
participação dos estudantes em todas as etapas de construção da animação, possibilitando 
ao aluno ser o protagonista do processo de construção do conhecimento. Nesse contexto, a 
tecnologia não se tornou uma inimiga da aprendizagem mas sim, aliada a contextos sociais 
atuais de aprendizagens, possibilitou propagar opiniões de um determinado grupo ao traduzir 
suas vivências. 

5. Animação em Sala de Aula: o uso da Tecnologia para discutir a Violência 
de Gênero

Acreditamos que o combate à violência de gênero é um assunto que deve ser discutido 
no espaço escolar, por ser a escola um lugar de diálogo e conscientização. Por esse motivo, 
devemos pensar em uma educação que não esteja distante das questões culturais e sociais, para 
que os estudantes possam estabelecer relações entre o conteúdo aprendido em sala de aula e o 
que é vivenciado no seu dia a dia. 

Sabendo que estamos vivendo em um novo contexto cultural e tecnológico, onde nota-
se a importância de buscar uma nova estrutura e organização na educação escolar, utilizamos a 
tecnologia como ferramenta para sintetizar e transmitir o que foi discutido ao longo das aulas 
sobre a violência contra a mulher. Como os celulares estão ganhando cada vez mais espaço na 
vida dos adolescentes, pensamos em colocar o aparelho móvel na função de objeto educativo, 
a fim de despertar o interesse dos alunos em participar das atividades propostas e também 
para estimular o uso consciente deste objeto na sala de aula, utilizando-o como ferramenta de 
conscientização sobre a temática de violência contra a mulher.
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Pensando em um recurso tecnológico já utilizado pelos alunos, propusemos a criação 
de animações, feitas a partir de aplicativos de celular, sobre a violência contra a mulher. O uso 
dessa linguagem audiovisual pode proporcionar aos estudantes um ambiente mais agradável, 
dinâmico e divertido em sala de aula. Além disso, o aluno deixa de ser apenas um espectador e 
assume o papel de participante ativo na construção do próprio conhecimento. Para Barbosa et 
al (2012), o uso da animação em sala de aula também contribui para aproximar os alunos das 
Tecnologias de Informação e Comunicação, já que durante as etapas de construção do filme 
animado os estudantes estão em contato com diversas ferramentas digitais, o que favorece a 
inclusão digital. 

Segundo Barbosa et al (2012, p.25), a animação é basicamente um “processo artístico 
manual ou computacional de criar a ilusão de movimento contínuo através de imagens que, 
isoladamente são estáticas, mas quando sequenciadas de forma veloz proporcionam essa sensação 
de movimento ao observador.”. Para os autores, a animação pode ser realizada por meio de diversas 
técnicas, onde as mais comuns são a Animação 3D, o Stop Motion e a Animação Tradicional. 

Os alunos escolheram as seguintes ferramentas para a criação da animação: o Renderforest, 
que é um criador de vídeos online, para construir uma Animação 3D e o aplicativo VivaVideo, para 
criar uma animação Stopmotion. Segundo Barbosa et al (2012, p. 26) a animação Stopmotion 

Diz respeito à captura da variação de movimentos de objetos ou pessoas. Esses são 
fotografados de forma sequencial a fim de gerar um vídeo contínuo, ou seja, uma 
animação. Uma das características típicas dessa técnica de animação trata-se do 
fato de se obter uma quebra de movimento durante a visualização da animação que 
atribui a essa técnica um diferencial interessante.

O Renderforest é um criador de vídeos online, que nos possibilita criar diversos tipos 
de vídeo, que vão desde slideshows de fotos até animações. A ferramenta é bastante intuitiva e 
dispõe de modelos prontos para a criação de vídeos, bem como a possibilidade de construção de 
projetos do “zero”. Existe a versão gratuita, que foi utilizada pelos alunos. Nela a qualidade do 
vídeo é menor e o logotipo da empresa permanece na versão final do projeto. Além dela, existe 
a versão paga, na qual os vídeos são disponibilizados em HD e não há o logotipo da empresa na 
versão final do vídeo.

O aplicativo VivaVideo é muito utilizado pelos adolescentes e está disponível para 
diversos aparelhos móveis. Para obter esse programa e conseguir fazer criações utilizando as 
diversas ferramentas que o aplicativo disponibiliza, o adolescente só precisa de internet para 
baixar o programa em seu aparelho celular. Todas as edições do vídeo podem ser realizadas sem 
o uso de internet, o que facilita a criação dos vídeos em sala de aula.

Ao acessarem o aplicativo VivaVideo, os alunos são direcionados a uma tela que 
possibilita a escolha entre criar vídeos com imagens que já estejam em seu aparelho celular 
ou tirar fotografias mediante o acionamento da câmera para captar os momentos desejados. 



A produção de animações como ferramenta para discussão sobre a 
violência contra a mulher: uma proposta interdisciplinar

21

Também existe a opção de mesclar vídeos aleatórios que estejam guardados no aparelho. Em 
todas as situações, os usuários recebem diversas ferramentas para utilizar a criatividade. Após 
finalizar as edições, o programa permite a divulgação do vídeo em muitas redes sociais, como 
por exemplo, o facebook, instagram, whatsapp, youtube e outros.

6. Metodologia de Aplicação

O produto construído foi aplicado em quatro etapas, que estão descritas 
metodologicamente, de maneira minuciosa, a fim de auxiliar a sua reaplicação, com possíveis 
alterações julgadas necessárias, para melhor se adequarem ao contexto que estará inserido. 
Logo, acreditamos que cada realidade prática requer um olhar ímpar e o produto elaborado pode 
servir como pontapé inicial, voltado para atividades que se adequem à necessidade particular e 
que podem ser livremente readaptados.

Nosso produto educacional foi construído com duas turmas de diferentes escolas. O 
início da construção do produto aconteceu em uma turma de EJA (Ensino de Jovens e Adultos), 
da Escola Municipal Maria de Lourdes Barbosa Santos localizada no bairro Fonseca, no 
município de Niterói. Este público foi escolhido tendo em vista a proposta da atividade, que era 
a gravação dos relatos dos alunos sobre experiências que eles tiveram relacionadas à violência 
de gênero, com foco para a violência contra a mulher.

A partir da segunda etapa, tivemos como campo de pesquisa a escola estadual CIEP 
032 Cora Coralina, localizada na Cidade dos Meninos, município de Duque de Caxias. Para a 
criação da narrativa e a construção das animações, tivemos como participantes os alunos do 2º 
ano do Ensino Médio regular. A escolha desta faixa etária foi realizada a partir de dois critérios 
definidos: a maturidade necessária ao assunto e o interesse da turma por aplicativos tecnológicos 
- que já era de conhecimento da docente.

6.1 1º etapa: Contextualizando: leituras, conversas e relatos

Nesta etapa foram necessárias três aulas para sua aplicação. Durante a realização da 
atividade com os alunos do EJA da Escola Municipal Maria de Lourdes Barbosa Santos - com 
o objetivo de contextualizar o assunto e abrir espaços para fomentar discussões e despertar 
sentimentos como empatia, sensibilidade - lemos poesias retiradas do livro “Outros jeitos de 
usar a boca”, de Rupi Kaur. Lançado em 2014 e escrito pela escritora e artista plástica indiana, 
esta obra reúne poesias que versam sobre violência, abuso, amor, perda e a feminilidade. Além 
da leitura do poema, foi exibido o vídeo “Acorda, Raimundo...acorda”

Sendo assim, este momento na primeira aula da etapa - através de uma interpretação 
realizada de maneira oral e em grupo em uma roda de conversa - foi importante para introduzir o 
tema violência doméstica, através de um contato afetivo, poético e visual, em que perpassando o 
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tema da violência, também estiveram presentes a delicadeza e a esperança, que permeiam vários 
dos poemas do livro. Foram escolhidos os poemas da primeira parte do livro, intitulada “A dor”, 
onde a autora retrata as várias formas de violência que ela sofreu e também os poemas da parte 
final do livro, intitulada “A cura”, que apresentam uma mensagem de esperança e superação. 

Posteriormente à leitura em grupo dos poemas, na segunda aula da etapa, formamos 
uma outra roda de conversa, com o objetivo principal de debater, agora de maneira mais concreta 
e baseada em fatos, o tema principal. Julga-se necessário que o professor seja um mediador nesta 
conversa, tendo em vista o cuidado e sensibilidade necessários para condução deste assunto. 
Como item complementar, reportagens, relatos retirados de jornais, sites, fizeram parte deste 
momento da roda de conversa. Foi proposto que os alunos realizassem relatos de experiência 
baseados em histórias que compõem sua realidade. Foi informado que esses relatos seriam 
compartilhados com alunos do Ensino Médio regular de outra escola e que poderiam ser pessoais 
e particulares ou, em outros casos, contados por pessoas próximas, presenciados. É importante 
ressaltar que esses relatos devem ocorrer de forma espontânea e a empatia e sensibilidade se 
fazem necessárias neste momento específico. 

Nesse momento, duas alunas se sentiram à vontade em compartilhar suas histórias 
com a professora, que gravou esses relatos em áudio, preservando a identidade das estudantes. 
Enquanto a turma fazia outra atividade, a docente levou as alunas para um local mais reservado 
da sala e perguntou se poderia gravar o relato. As duas alunas autorizaram essa gravação e 
contaram suas histórias de abuso, violência física e psicológica, falta de apoio da família, mas 
também de superação. A professora teve muito cuidado e afeto ao conduzir esse momento tão 
delicado, deixando que as alunas falassem somente aquilo que desejavam e ao final, conversou 
com elas sobre toda a situação, demonstrando apoio e carinho. 

Na terceira aula, os alunos pesquisaram sobre saúde do corpo e mental. A turma 
demonstrou grande interesse em discutir sobre questões relacionadas à saúde mental, como 
ansiedade e depressão. Aproveitando o gancho da discussão, trouxemos para a sala de aula 
algumas situações que poderiam desencadear doenças psicológicas, entre elas e violência contra 
a mulher. Os alunos se mostraram interessados em discutir o assunto e por isso foram até o 
laboratório de informática para pesquisar mais sobre essa questão. 

Divididos em grupos, os alunos pesquisaram sobre os efeitos físicos e psicológicos da 
violência contra a mulher. Após essa pesquisa, foi feita uma roda de conversa para debater sobre 
o assunto e ao final a turma construiu um texto coletivo com as informações coletadas. Esse 
texto foi enviado para a turma de 2º ano do Ensino Médio da escola estadual CIEP 032 Cora 
Coralina, com o objetivo de contribuir para a criação das narrativas.

Todos os registros e dados coletados durante esta etapa foram encaminhados para os 
alunos do segundo ano do Ciep 032 Cora Coralina. Entretanto, todas as etapas de construção e 
aplicação do produto, podem ser construídas e aplicadas em uma mesma turma. 
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6.2 2ª etapa: Criação das narrativas: o protagonismo do aluno

Como foi citado anteriormente, todas as etapas a seguir foram realizadas em uma turma 
do 2º ano do Ensino Médio regular do CIEP 032 Cora Coralina. A professora de artes da turma já 
vinha discutindo com os alunos questões relacionadas à violência de gênero por meio de vídeos, 
reportagens, rodas de conversa, e por esse motivo não foi necessário realizar um momento de 
introdução ao assunto. 

É válido ressaltar que tivemos o cuidado de apresentar a questão da violência contra a 
mulher de uma forma adequada à faixa etária, compreendendo que esse é um assunto delicado, 
mas que precisa ser abordado desde cedo, pois apesar da idade muitos alunos já sofreram ou 
presenciaram esse tipo de violência. 

A turma foi dividida em grupos menores, com o objetivo de facilitar a dinâmica de 
realização das atividades propostas. Na primeira aula da etapa, esses grupos receberam o texto 
coletivo feito pelos alunos da outra escola sobre os efeitos físicos e psicológicos da violência 
contra a mulher e também os dois áudios coletados.

Após esse momento, na segunda aula da etapa, conversamos com a turma para que 
os grupos criassem narrativas com base no que eles já vinham discutindo durantes as aulas 
sobre a violência de gênero, nos relatos que foram ouvidos e também a partir de suas próprias 
experiências. Além disso, propomos que realizassem um roteiro com aquilo que gostariam de 
discutir e a mensagem que gostariam de passar. Informamos que essa narrativa seria a base para 
a construção da animação que eles iriam desenvolver e enfatizamos a importância de que essa 
história, apesar de abordar uma questão dura e difícil, tivesse um desfecho positivo. 

Para finalizar esta etapa, os alunos criaram uma frase - inspirados pelos versos do livro 
“outros jeitos de usar a boca”- com mensagens positivas, de esperança e recomeço.

6.3 3ª etapa: A criação da Animação

Na primeira aula desta etapa, foram apresentados aos alunos alguns exemplos de 
trabalhados realizados através da animação em vídeo. Algumas técnicas foram elucidadas pela 
docente a fim de esclarecer e desmistificar o processo de construção do vídeo.

Nesta etapa, os grupos foram orientados a refletir sobre a maneira que iriam traduzir as 
informações recebidas em um vídeo de animação. Solicitamos que os alunos ilustrassem parte 
da história com desenhos, palavras e figuras. 

Após esse momento, os grupos escolheram qual ferramenta de criação de animações 
seria utilizada, de acordo com o tipo de animação que desejavam construir. Os alunos escolheram 
o aplicativo VivaVideo, para a construção de animações em Stopmotion e o Renderforest, para 
a criação de Animações 3D. 



24 Interdisciplinaridade na sala de aula em relatos de 
professores

Ressaltamos que todas essas etapas ocorreram com a orientação da professora e tiveram 
a duração de duas aulas, envolvendo desde a discussão de como seria feita a animação, até a 
criação do vídeo, com todas edições necessárias. 

Dispondo, então, de duas aulas, o professor conduziu e auxiliou à turma durante o 
processo de gravação e edição do vídeo. É importante que o professor seja um mediador e que 
propicie à atividade criativa dos alunos, conduzindo o processo, mas não limitando o aluno.

6.4 4º etapa: O diálogo entre os grupos

Finalizada a etapa da criação das animações nos grupos menores, neste momento 
os grupos formaram, então, um grupo maior, para discussão da experiência, levando em 
consideração todas as etapas até o momento. Para esta etapa foram utilizadas duas aulas.

Para finalizar a aplicação do produto, foram apresentadas todas as animações para a 
turma em um projetor maior e após as apresentações os alunos tiveram espaço para expor suas 
opiniões sobre a violência de gênero. 

Além disso, foi realizada nesse momento uma avaliação sobre as etapas de construção 
do produto, relatando os acertos e dificuldades encontradas pelos alunos durante os debates 
realizados durante as aulas e a construção das narrativas e dos vídeos de animação.

Acreditamos ser importante também que as turmas que participaram da fase inicial 
desse projeto pudessem ver como ficou o produto final. Por isso, exibiram-se as animações para 
as turmas do EJA.

7. Análise e discussão dos Resultados

Nesta seção serão discutidos resultados da aplicação de cada etapa do produto, bem 
como as potencialidades e limitações de cada ação proposta. As atividades se desenvolveram 
em duas escolas, na primeira as atividades serviram para coletarmos relatos que seriam 
desenvolvidos em roteiros pela segunda. Após a animação concluídas, os vídeos foram levados 
para a primeira escola, onde desenrolaram-se os resultados. 

7.1  Primeira etapa: entre rodas de conversa e relatos

A primeira etapa de elaboração intitulada de “Contextualizando: leituras, conversas e 
relatos”, ocorreram a produção de alguns textos e poesias a partir da leitura de poemas retirados 
do livro “Outros jeitos de usar a boca”, de Rupi Kaur, acrescida do vídeo “Acorda, Raimundo... 
Acorda!”, esse fio condutor gerador, conduziu o debate sobre o tema da violência contra à 
mulher procurando perceber como os alunos entendem esse tipo de agressão. Essa atividade foi 
elaborada a fim de coletarmos mais dados para a elaboração do trabalho e contribuir para que os 
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relatos dos vídeos que seriam produzidos pelos alunos tivessem desfechos com soluções viáveis 
para minimizar esse tipo de violência. 

Os alunos se reuniram para assistir o vídeo “Acorda, Raimundo... Acorda!” e receberam 
poemas recorreram a produção de alguns textos e poesias a partir da leitura de poemas retirados 
do livro “Outros jeitos de usar a boca”, de Rupi Kaur. A turma foi dividida em grupos com 
o propósito de identificarem a violência que ocorre contra a mulher reatado nesses poemas e 
relacionarem com o vídeo. Alguns, ao longo do debate, relataram tipos de violência sofridos 
por amigos e vizinhos. Quando assistiram o vídeo disseram que o pai tratava a mãe da mesma 
forma em casa, e em sua maioria, os alunos disseram que não aceitariam o feminismo, mas que 
o machismo é normal, acontece. 

Após a discussão, solicitamos que elaborassem textos e poesias com desfechos que 
propusessem uma solução para que as mulheres se livrem dessa violência e ao final esse dado 
foi usado como recurso de coleta de dados para a elaboração da Animação. 

Analisando os textos, poesias e as conversas ao longo dos debates, conferimos que as 
violências são relatadas nos textos de diversas formas. Para exemplificarmos trouxemos três 
textos diferentes construídos por eles. 

Texto 1:

Assédio

Um fogo transformado em ódio que
Ainda queima dentro de mim,
Assediada em revolta pelos
Isqueiros do prazer, sem ter o que
Fazer, Sem ao menos poder me
Defender, sem pensar falam.
Palavras sem ao menos perceber
Que pode ofender, como se eu
Fosse um objeto pra você…

Alunos A, B, C e D 

Texto 2: 

Minha Vida

Minha vida não foi um romance…
Nunca tive até hoje um segredo. 
Se me amas, não digas que morro
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De surpresa… de encanto… de medo. 
Minha vida não foi um romance, 
minha vida passou por passar.
Se não amas, não finjas que vivo
Esperando um amor para amar. 

Aluno E

Texto 3: 

Hoje em dia, muitas mulheres sofrem agressões e não são somente físicas, 
mas também violência nas palavras.
Luiza sabe bem como é isso…
Luiza sofreu por muitos anos nas mãos de seu marido Carlos, que a endividou por 
muitos anos. 
Luiza apanhou de ficar com marcas profundas no seu corpo e na sua alma. 
Marcas capazes de fazerem seu coração chorar. 
Até que ela tomou coragem para denunciar seu marido. 
Depois de muitas agressões e de muitas traições, 
Ela finalmente conseguiu dar a volta por cima, 
Achar sua força e ser feliz. 

#Denuncie #MexeuComUmaMexeuComTodas #MostreTuaForçaMulher

Alunos F, G e H

Ao longo da elaboração desses textos e poesias e da discussão feitas em sala de aula, 
muitos identificam a violência presenciada fora do lar de vivência, porém reconhecem os 
abusos sofridos por vizinhos e familiares. Isso foi verificado quando contatamos a resistência 
desses alunos ao compartilharem experiências do seu dia a dia nos textos, onde propuseram que 
essa atividade fosse usada para relatar histórias inspiradas em pessoas conhecidas, amigos ou 
familiares próximos. 

O texto 1 fala sobre uma mulher que buscou o amor e encontrou o assédio, retrata um 
relacionamento abusivo que se utiliza de palavras para denegrir a auto estima da mulher, que 
não é escutada quando reclama do amado, que não consegue se defender. O texto 2 retrata a vida 
de uma mulher que se revolta por ter seus segredos de medo, encanto e medo divulgados para 
os demais que não vivenciam a realidade dela, além de dizer que sua realidade foi nunca ter 
encontrado alguém que a amasse de verdade. E o último texto relata a violência de uma mulher 
cujo marido a deixou endividada, e que somente quando tomou coragem para denunciar o abuso 
pôde viver feliz. 
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Através dos textos produzidos pelos alunos, podemos perceber que a violência contra 
a mulher, em forma de assédio é a mais constante como exemplo na vida desses alunos e que 
trabalhar essas questões na escola é fundamental para ensiná-los a reconhecer esse tipo de 
agressão, defender a vítima e ajudar que tal abuso seja denunciado. A ausência desse tipo de 
debate nas escolas gera uma desinformação de violências que ocorrem com os próprios alunos 
no seu dia a dia, diminuam os seus direitos de liberdade, confiança e autoestima. Esse tipo de 
debate auxilia para que atos desse tipo diminuam em nossa sociedade. 

Na segunda aula, no momento da coleta dos relatos, a turma estava organizada em 
círculo para realização de debates. Continuamos a discussão sobre o tema proposto na aula 
anterior. Levamos reportagens, casos reais que ocorreram e então iniciou o momento de troca 
de experiências. Entretanto, duas alunas vieram procurar-nos posterior e individualmente a fim 
de realizar relatos das violências por elas sofridas. Estes relatos foram reais e muito reflexivos. 
Todavia, a turma toda não ouviu neste momento devido ao pedido de sigilo das duas alunas que 
se voluntariaram em realizar as gravações do áudio. 

Posteriormente, as alunas se sentiram acolhidas e seguras para compartilhar os aúdios e 
seu conteúdo com os demais colegas. Esta relação de confiança, gerou um ambiente catalisador 
para as reflexões a respeito do tema.

Figura 1 - Alunos em roda de conversa sobre 
violência contra a mulher.
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Figura 2 - Alunos em roda de conversa sobre 
violência contra a mulher.

Na terceira aula e última aula da etapa, os alunos realizaram uma pesquisa sobre as 
consequências da violência física e psicológica sofridas pelas mulheres. Em relação à violência 
físicas, os alunos já tinham um conhecimento sobre as consequências dessas agressões, porém, 
esse momento foi importante para que os estudantes percebessem que a violência contra a 
mulher não é só física, mas também psicológica e que isso pode causar diversos transtornos 
mentais. Muitos alunos comentaram que nunca haviam presenciado uma situação de violência 
física contra uma mulher, mas que já presenciaram situações de violência psicológica, como 
humilhações e xingamentos e que se eles soubessem os efeitos negativos dessa relação, teriam 
defendido a vítima e a incentivado a se separar do companheiro e denunciar as agressões.

Figura 3 - Alunos em grupos produzindo materiais 
sobre violência contra a mulher.
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7.2 Segunda etapa: através dos relatos e poesias, constroem-se narrativas

A turma foi dividida em grupos menores, com o objetivo de facilitar a dinâmica de 
realização das atividades propostas. Esses grupos receberam o texto coletivo feito pelos alunos 
sobre os efeitos físicos e psicológicos da violência contra a mulher e também os dois áudios 
coletados. Nesse momento, muitos alunos se mostraram sensibilizados pelos relatos, pois apesar 
de já estarem discutindo sobre esse tema ao longo das aulas, foi diferente ouvir pessoas reais 
contando suas vivências de violência de gênero.

Após a leitura dos poemas e dos textos, além da reprodução dos áudios para a turma, 
percebemos a sensibilidade aguçada. Os estudantes mencionaram a importância de levantarmos 
essa temática na sala de aula e em seguida, começaram a relatar algumas cenas de violência que 
vivenciaram até os dias de hoje. Alguns minutos foram disponibilizados para refletirmos sobre 
as informações recebidas e em seguida, os alunos foram incentivados a pensar em iniciativas que 
pudessem propagar mensagens positivas e motivadoras. 

Na segunda aula da etapa dois, solicitamos aos alunos para que pudesse pensar e 
elaborar uma narrativa, lembrando que a produção e objetivo final é a construção de animações. 
Neste momento, os alunos utilizaram de acontecimentos reais para se inspirarem e muitos dos 
grupos caminhavam para um viés de apenas violência. Neste momento, a professora mais uma 
vez salientou que a proposta é que tenha uma mensagem de apoio, de esperança, ao final do 
vídeo e, além disso, de denúncia.

Figura 4 - Alunos divididos em grupo analisando o 
material recebido sobre a violência contra a mulher
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Os grupos foram debatendo e repensando em suas propostas. Ao longo da aula, a docente 
foi interferindo e orientando os grupos a seguirem um viés positivo. Essa interferência se fez 
necessária em alguns momentos, uma vez que a temática acaba direcionando o trabalho para um 
caminho mais delicado. Percebemos que os estudantes se sentiram acolhidos durante as aulas 
devido a possibilidade de dividir as suas histórias e de perceber que a sua realidade está próxima 
do ambiente escolar. Em nenhum momento foi notado o desconforto dos estudantes, uma vez que 
houve muita sensibilidade ao mencionar a temática.  A professora manteve-se atenta aos grupos e 
percebeu que a temática possibilitou um desabafo e uma troca de afeto entre os estudantes.

Figura 5 - Alunos elaborando o roteiro da 
animação.

7.3 Terceira etapa: produzindo os vídeos

Na primeira aula, conforme foi dito, como nem todos os alunos estavam familiarizados 
com essas ferramentas, a professora explicou para a turma o funcionamento deles, para que 
dessa forma todos pudessem participar da criação das animações. Como o aplicativo VivaVideo 
não necessita de acesso à internet, os estudantes que não possuíam internet no celular puderam 
construir as animações em sala de aula. Já os estudantes que tinham acesso à internet pelo celular 
puderam optar em utilizar o VivaVideo ou o Renderforest, tendo em vista que sendo um criador 
de vídeos online, necessita de acesso à internet. 

A maioria dos alunos conhecia algum ou outro aplicativo de criação de vídeo. Aqueles 
que não conheciam, puderam aprender uma nova ferramenta. Neste momento, instalou-se um 
clima de troca de experiências e muitas ferramentas encontradas nos aplicativos de vídeos foram 
descobertas e essa troca de conhecimento ocorreu de maneira efetiva durante esta etapa do produto.
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Além das elucidações sobre o trabalho e a disposição de aplicativos, levamos para a 
turma alguns exemplos de outros trabalhos realizados com a utilização de animações para a 
confecção de vídeos. Esta exemplificação teve como objetivo principal demonstrar aos alunos 
que a produção é pertinente e possível e instigar aos alunos para participar da internet não 
somente como consumidores, mas também como produtores.

Nas segunda e terceira aulas, ocorreram efetivamente a confecção dos vídeos. 
Inicialmente, os alunos demonstraram certa dificuldade em conseguir uma sequência fotográfica 
que possibilitasse o efeito da animação com a técnica do Stop Motion. Após algumas tentativas 
e sugestões da docente, os adolescentes iniciaram os seus vídeos. Foi sugerido que incluíssem 
algumas frases em seus desenhos. Entretanto, durante as animações realizadas, em alguns 
momentos as animações foram confundidas com imagens, com frases compondo apenas um 
texto verbal.

Após algumas interferências, os estudantes conseguiram atingir os objetivos de uma 
animação. Os vídeos receberam músicas e conseguiram passar de maneira clara e objetiva o 
que tinham esquematizado em seus roteiros. Com a orientação da professora, eles incluíram 
palavras em cada cena de suas animações, conseguindo com isso um efeito de movimento 
unindo palavras e desenhos.

Figura 6 - Trechos da animação em Stopmotion produzida no 
aplicativo VivaVideo.
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7.4 Quarta etapa: trocando e avaliando

Nesta última etapa, foram necessárias duas aulas para efetivar o momento final de 
aplicação do produto. Foi importante a realização deste momento, tendo em vista a visibilidade 
e resultados alcançados ao longo da aplicação do produto.

Muitos alunos relataram a importância de discutir esse assunto em sala de aula e como 
esse projeto contribuiu para que eles percebessem as diversas formas de violência contra a 
mulher e dessa forma, poderem reconhecer quando são vítimas ou autores desse tipo de violência 
e ajudar a outras pessoas que sofrem ou já sofreram com isso. 

Após a retomada da discussão, realizamos a reprodução dos vídeos de animação 
produzidos pelos alunos. Os alunos ao assistirem aos vídeos, puderam trocar ideias e sugestões 
com os colegas de outros grupos sobre a forma como as animações foram construídas, além 
de retomarem a discussão acerca da violência contra a mulher. Este momento foi crucial para 
avaliação de como a diversidade de ideias esteve presente. Além disso, foi importante vermos 
como os distintos programas de criação de vídeos podem ser utilizados com eficiência e atender 
às demandas escolares.

Acreditamos ser importante também que as turmas que participaram da fase inicial 
desse projeto pudessem ver como ficou o produto final. Por isso, exibiram-se as animações 
também para as turmas do EJA. Os alunos ficaram contentes em perceber que, todo aquele 
assunto difícil e pesado que foi discutido ao longo das aulas estava presente nas animações, mas 
com mensagens positivas, de esperança e superação. 

Figura 7 - Trechos da animação em 3D produzida através da plataforma de 
criação de vídeos online, Renderforest.
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Como avaliação final, os alunos foram orientados a relatar as dificuldades e os 
benefícios da realização dessa atividade. Alguns alunos apresentaram como dificuldades, a 
questão de não conhecerem os aplicativos e plataformas utilizados na criação das animações e 
relataram que gostariam de um tempo maior de explicação sobre como utilizar essa ferramenta. 
Ao mesmo tempo, esses alunos disseram que esse ponto não afetou a criação das animações, 
pois em cada grupo tinha pelo menos um aluno que conhecia as ferramentas utilizadas. Outra 
dificuldade apresentada pelas alunos foi em relação à natureza do tema discussão: a violência de 
gênero. Para muitos estudantes esse era um tema delicado de ser discutido, devido a experiências 
anteriores com pessoas da família, ou que eles próprios sofreram. Apesar disso, esses estudantes 
disseram que a discussão do assunto foi encaminhada de maneira a tornar o assunto leve e que 
foi muito importante a proposta de se criar uma mensagem final de esperança e superação, pois 
dessa forma eles conseguiram extrair algo positivo de uma situação devastadora. 

De maneira geral, apesar das limitações apresentadas por alguns alunos, todos 
reconheceram a importância de se discutir a violência de gênero na escola. Os estudantes 
relataram que muitas situações de violência poderiam ser denunciadas se as pessoas conhecessem 
as dimensões da violência contra a mulher, que não é só física, mas também psicológica. 

Os alunos falaram também que se sentiram motivados em participar da atividade, devido 
à proposta envolver o uso de tecnologia, principalmente a criação de animações com ferramentas 
tecnológicas que já eram utilizadas por eles. Relataram também que se sentiram “importantes”, por 
perceberem que eles estavam participando de todas as etapas de construção do produto e que ao ver 
o resultado final, sentiram orgulho do esforço que fizeram para realizar a atividade. 

8. Considerações Finais

Os conteúdos tradicionais continuam sendo as referências do sistema educacional, o que 
propomos com essa atividade é inserir no cotidiano das aulas discussões que fazem parte do dia 
a dia dos alunos, que afetam diretamente aspectos da nossa sociedade e que são de fundamental 
importância para desfazer certos tabus que promovem violências fora e dentro da escola. 

Prevemos uma educação que educa para além do conteúdo, que inclui no debate escolar 
questões éticas e atitudes que preconizam a posição da mulher, mesmo no século XXI como 
objeto de dominação da nossa sociedade. Estamos em tempos de ensinarmos aos alunos a 
respeitar o diferente, o diverso, a ensiná-los a conviver em harmonia e a se respeitarem. 

Esse projeto gerou essas reflexões a todo instante, quando nos deparamos com 
situações e relatos de alunas que não conseguiam ser autônomas e eram silenciadas por seus 
agressores. Após a finalização do trabalho vimos que elas não se envergonham, não tem mais 
tanto medo, não se sujeitam como antes, estão mais motivadas a lutar pela sua liberdade.  Os 
alunos que participaram da elaboração do vídeo, apesar de não vivenciarem da mesma forma 
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essa violência não a reproduzem da mesma forma como antes, passam a refletir se estão na 
posição de agressores, se estão tendo atitudes machistas a chamarem a colega de feita, ou ao 
falar mal dos cabelos dela. 

Não podemos dizer que acabamos, quando o assédio, as violências e o machismo estão 
se atualizando e tomando outras formas, por isso, devemos considerar que o debate da violência 
contra a mulher, e outros que pressupõem questões éticas devem sempre estar inseridos na 
escola, que é um espaço de convivência e conhecimento, é o espaço onde nos encontramos e 
nos reencontramos com o outro, é o espaço onde nos deparamos e precisamos respeitar o que é 
diferente da nossa cultura.  Esses alunos foram os protagonistas da elaboração desse material e 
toda a atividade em alguma das etapas se deveu ao mérito deles. 
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Resumo:

O objetivo deste artigo é relatar de que forma a temática da Pluralidade Cultural foi abordada 
em um projeto interdisciplinar por meio do uso de tecnologias. Após a exibição de trechos do 
filme Quem quer ser um milionário?3 (2008), que tem como pano de fundo a Índia e toda a sua 
complexidade cultural e a leitura de textos de apoio escritos pelos professores participantes, duas 
turmas de 9 ° ano de escolaridade de dois municípios do Estado do Rio de Janeiro discutiram 
diferentes aspectos culturais e traçaram analogias com a sua realidade local. Por fim, as turmas 
testaram seus conhecimentos uma criando para a outra um jogo online de perguntas e respostas 
utilizando a ferramenta digital Kahoot!.

Palavras-chave: Pluralidade Cultural. Interdisciplinaridade. Tecnologias. Ensino.

INTRODUÇÃO

Desenvolver trabalhos que envolvam tecnologia em sala de aula não se constitui em 
uma proposta pedagógica fácil, tampouco que dará certo, pois há uma quantidade de variáveis 
a ser levada em consideração que muitas vezes foge do controle do profissional, tais como 
acesso à tecnologia na escola, infraestrutura, capacitação profissional, entre outros (MONICO; 
ROZENFELD, 2016).    

Em descompasso com a sociedade contemporânea, cada vez mais dependente da 
informatização dos seus serviços, as escolas brasileiras ainda possuem salas de aula bem 
arcaicas, inviabilizando projetos que usem recursos tecnológicos nos planejamentos didáticos. 
Concordamos com Souza (2015, p.9) ao dizer que:

[...] com respeito à escola de ensino fundamental, observamos que esta sofre os 
impactos da política de inclusão tecnológica à qual vem sendo submetida, devido 
sua estrutura física não ser apropriada para as instalações. Essas instalações acabam 
comprometendo o uso, a operação e o desenvolvimento das atividades pedagógicas.
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Muitas escolas da rede pública ainda não possuem internet, quadro digital, data show 
e laboratórios de informática em funcionamento. Os esforços para que aulas baseadas no uso 
de tecnologia como recurso didático-pedagógico muitas vezes partem do professor, sendo este 
o responsável por usar sua própria internet móvel para viabilizar o desdobramento da aula ou 
realizar previamente, em sua residência, o download dos aplicativos, imagens, áudios ou vídeos 
que gostaria de exibir à turma. Assim, optar por uma atividade que utilize alguma ferramenta 
tecnológica na sala de aula ainda é motivo de complicações caso a escola não ofereça ao professor 
os subsídios necessários para este fim.  

A despeito das dificuldades citadas, procuramos elaborar um projeto que tinha por 
objetivo trabalhar uma aula interdisciplinar que envolvesse algum recurso tecnológico. A 
proposta desenvolvida teve a participação de professores das áreas de Geografia, Inglês, Artes 
Visuais e Dança. Os sujeitos participantes foram alunos de duas turmas de 9° ano do Ensino 
Fundamental dos bairros da Pavuna, RJ e de São Pedro, Teresópolis. Os temas (dança, religião, 
preconceito linguístico, aspectos socioeconômicos e culturais) que estruturam a nossa proposta 
de uma aula interdisciplinar vieram justamente da indagação de como faríamos essa integração 
dos saberes sem que eles se sobrepusessem.

A escolha pelo Kahoot! se deu pelo fato de ser um jogo no estilo quiz construído por 
meio de perguntas e respostas sobre os temas escolhidos. A estrutura do aplicativo Kahoot! nos 
lembrou do filme Quem quer ser um milionário? (2008), que é baseado num jogo realizado 
em um programa de televisão na Índia, onde um rapaz pobre ganha o prêmio respondendo 
todas as perguntas através de lembranças e experiências que teve em sua vida. O contexto do 
filme, por sua vez, nos levou ao tema transversal Pluralidade Cultural, presente nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) para o Segundo Segmento, possibilitando trabalhar a questão 
multicultural no currículo. Além disso, a película nos possibilitou a comparação das realidades 
Brasileira e Indiana, num exercício de alteridade entre os alunos.  

Fundamentaram o projeto os pressupostos teóricos de Moreira e Candau (2003), 
abordando a questão Multicultural nas escolas; os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) 
como base teórica para apresentar a temática Pluralidade Cultural; as visões acerca da abordagem 
interdisciplinar dos autores Pavianni (1988) e Lück (2009) e os trabalhos de Moran, Masetto e 
Behrens (2006) sobre o uso de tecnologias aplicadas ao ensino.

1. TECNOLOGIAS INTEGRADAS AO ENSINO

As tecnologias às quais temos acesso hoje acabam por influenciar diretamente a dinâmica 
das relações interpessoais, as formas de acesso à informação e a construção do conhecimento. 
Essa influência exerce mútua transformação, pois adaptamos o aparato tecnológico às nossas 
necessidades cotidianas ao passo que a própria tecnologia modifica nossa maneira de pensar e 
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agir (LÉVY, 2007). 

A velocidade na qual as transformações tecnológicas ocorrem gera grande impacto na 
necessidade constante de renovação de saberes e exige de seus usuários uma contínua capacidade 
de aprendizagem. Essa habilidade vai de encontro ao paradigma tradicional de ensino no qual 
se concebia o conhecimento como estável, sólido e previsível. Na sociedade contemporânea, 
segundo Moran (2006, p.17), “aprender é passar da incerteza a uma certeza provisória que dá 
lugar a novas descobertas e a novas sínteses”. 

Ainda no âmbito escolar, o uso das tecnologias possibilita ao educador trazer para 
sua sala de aula o mundo no qual seus educandos estão acostumados a (inter) agir. Prensky 
(2012) denomina essa geração nascida imersa na cultura digital de nativos digitais e enfatiza 
que o aprender não está mais restrito à ação do professor, em função da facilidade de acesso à 
informação por meio do uso de ferramentas tecnológicas conectadas à Internet.

A despeito da demanda por parte das novas gerações pelo uso de tecnologias, Monico e 
Rozenfeld (2016) salientam que fatores como a falta de infraestrutura, restrições institucionais e 
a própria formação docente podem impossibilitar sua integração ao processo educacional. Além 
disso, segundo as autoras, quando não existem oportunidades para o educador de se apropriar 
de recursos tecnológicos de maneira crítico-reflexiva, a tendência é usá-los numa perspectiva 
metodológica tradicional e, portanto, pouco atraente para seus alunos. Citados pelas autoras, 
Koehler e Mishra (2009) destacam que para uma prática docente exitosa com o uso de tecnologias 
é necessário que o professor tenha domínio do conteúdo que será ensinado, da didática que 
será empreendida e da ferramenta tecnológica que será usada. Daí a necessidade de cursos de 
formação em consonância com as novas dinâmicas de ensino e aprendizagem impulsionadas 
pelo uso de tecnologias.

Nas seções a seguir discorreremos acerca de algumas das tecnologias usadas como 
recursos didático-pedagógicos que permearam nosso projeto; são elas: a TV, o vídeo e o 
aplicativo Kahoot!.

1.1 O USO DA TV E DO VÍDEO COMO RECURSOS DIDÁTICOS

O recurso audiovisual tem o apelo da imagem em movimento, do som e da dinâmica 
da narrativa, por vezes não linear, que entretém e ao mesmo tempo informa o seu usuário. 
Atualmente o vídeo parece despertar mais interesse entre os jovens do que o texto escrito, este 
pouco atraente devido à sua natureza pouco dinâmica de interação. A popularidade dos Youtubers 
comprova a influência que o vídeo exerce sobre os padrões de comportamento desse segmento 
social. A televisão e o vídeo, segundo Moran (2006, p.37):

[...] partem do concreto, do visível, do imediato, do próximo – daquilo que toca 
todos os sentidos. Mexem com o corpo, com a pele – nos tocam e ´tocamos´ os 
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outros, estão ao nosso alcance através dos recortes visuais, do close, do som estéreo 
envolvente. Pela TV e pelo vídeo sentimos, experienciamos sensorialmente o outro, 
o mundo, nós mesmos.

A escolha por usar trechos do filme Quem quer ser um milionário? (2008) fundamenta-se 
na possibilidade de trazer para o aluno a oportunidade de vivenciar outra cultura, geograficamente 
distante, mas não tanto de sua própria realidade, de abordar temas com os quais se depara no seu 
cotidiano e de analisá-los a partir da experiência do outro.   

Por ser um recurso didático polivalente, de acordo com Moran (2006), o vídeo não 
deve ser utilizado apenas para um momento de descanso ou como uma estratégia para preencher 
tempo ocioso entre aulas vagas no quadro de horário da unidade escolar. Segundo o autor, a 
TV e o vídeo são ferramentas estratégicas para sensibilização, ilustração, simulação; ou seja, 
como meio de tratamento de conteúdo. Passau et al. (2011) ressaltam a importância de se 
adotar uma metodologia para o uso desses recursos didáticos. Os autores destacam que o uso 
de vídeos demanda uma série de cuidados técnicos no que diz respeito à escolha do conteúdo a 
ser tratado, à faixa-etária apropriada, ao método usado para sua exibição e às atividades a serem 
desenvolvidas. Salientam, ainda, que uma proposta pedagógica que lança mão de filmes como 
recursos didáticos não deveria se limitar a apenas uma aula. 

Neste projeto os trechos do filme foram exibidos, primeiramente, para sensibilizar os 
alunos quanto aos temas abordados, serviram como fonte de informação e, em seguida, para o 
exercício de reflexão crítico-analítica em uma abordagem interdisciplinar. Cabe aqui destacar, 
a título de informação, que o filme foi retirado da Internet e a edição dos trechos considerados 
importantes foi feita com o programa Windows Movie Maker.

1.2 SOBRE A FERRAMENTA KAHOOT!

O Kahoot! é uma ferramenta tecnológica interativa que incorpora elementos utilizados 
no design dos jogos para engajar os usuários na aprendizagem. Essa plataforma baseada em 
games, disponibilizada no endereço https://getkahoot.com, foi desenvolvida para proporcionar 
experiências envolventes de aprendizado tanto dentro, quanto fora das salas de aula. Uma 
das características dessa ferramenta é despertar a curiosidade e o envolvimento dos nativos 
digitais em experiências para impactar positivamente sua aprendizagem (GAZOTTI-VALLIM; 
GOMES; FISCHER, 2017).

A respeito da usabilidade da ferramenta Kahoot! no campo do ensino podemos ressaltar 
algumas de suas características, tais como: a ludicidade inerente aos jogos; a possibilidade de 
interação entre alunos e estes com o professor por meio de smartphones, tablets ou computador 
e o uso de cores associadas a símbolos geométricos para as respostas e as informações em inglês. 
O uso desses aparelhos, que fazem cada vez mais parte do cotidiano das novas gerações, propicia 

https://getkahoot.com
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uma nova forma de aprendizagem que potencializa a participação colaborativa e a capacidade 
criativa de resolução de situações-problema.

Sua estrutura aplicada aos processos de gameficação da avaliação e fixação do 
conhecimento torna o Kahoot! um recurso didático alternativo às metodologias tradicionais 
de ensino. Segundo Coelho, Mota e Castro (2017), a gameficação é a utilização de elementos 
oriundos dos games (etapas, desafios e competições) numa vertente de jogabilidade em que os 
jogadores podem interagir por meio da internet.

Nessa proposta metodológica, considerada como uma metodologia ativa, o papel do 
professor consiste em mediar a tecnologia para que o aluno seja protagonista do processo de sua 
própria aprendizagem (HORN; STAKER, 2015).  Masetto (2006) corrobora as ideias de Horn e 
Staker (2015) dizendo que o foco passa a ser a própria aprendizagem quando o professor/mediador 
oportuniza a participação discente ativa e colaborativa durante as aulas. Além disso, segundo o 
autor, o aluno passa a perceber que pode aprender tanto individualmente (autoaprendizagem) 
quanto colaborativamente (interaprendizagem) e que todos (aluno-professor-alunos) são co-
autores no processo de construção do conhecimento. Assim, quando incentivados a preparar um 
quiz para uma outra turma jogar usando a ferramenta Kahoot!, nossos alunos vivenciaram na 
prática essa mudança de comportamento.

2. A BUSCA PELA INTERDISCIPLINARIDADE

As condições sociohistóricas atuais que demandam o entendimento da vida como algo 
complexo e dinâmico não nos permitem mais concebê-la em termos dicotômicos, reducionistas. 
As dinâmicas das relações entre a humanidade, e esta com o acesso à informação e à produção 
do conhecimento, demonstram a complexidade daquele e a provisoriedade e fluidez deste. 

Cada vez mais percebemos que precisamos de uma visão não-fragmentada, 
interdisciplinar, da realidade para tentarmos chegar o mais próximo do que podemos entender 
como verdades. Verdades no plural porque, na pluralidade de visões características da vida 
em sociedade, essas tornam-se um conceito polissêmico, relativo, resultante da capacidade de 
interpretação humana.

No contexto do ensino, Lück (2009, p.47), visando à operacionalização do trabalho 
interdisciplinar, define que este:

[...] é o processo que envolve a integração e o engajamento de educadores, num 
trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com 
a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação 
integral dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante 
uma visão global de mundo, e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, 
amplos e globais da realidade atual.

Pavianni (1988, p. 21 apud LÜCK, 2009) entende que a ação de conhecer consiste em 
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um “fenômeno múltiplo, diversificado; e todos os conhecimentos e interpretações, enquanto só 
explicam uma parte da realidade, permanecem sempre inacabados”. 

A partir dessa afirmativa, Pavianni enfatiza a importância de se superar a visão 
fragmentadora de produção do conhecimento presente no ensino tradicional propondo-nos para 
isso, uma busca pela recomposição da unidade entre as múltiplas representações da realidade 
presente nas diversas disciplinas, a fim de dar sentido a estes conhecimentos ainda recebidos de 
forma dissociada. 

Para Pavianni, esta visão simplificada de mundo reforça a concepção do homem-
máquina e para ser superada a Educação deve enfrentar o desafio de assumir um paradigma 
teórico-metodológico que admita contradições, ambiguidades, 

[...] que aceite conviver com a incerteza e os seus mistérios, que consiga ordenar e 
fazer sentido do caos e da complexidade, sem tirar-lhe a dinâmica, sem artificializá-la 
e simplificá-la. Sobretudo, construindo uma perspectiva crítica que, além de refletir 
sobre sua própria realidade, procura examinar a origem, a natureza, o modo de ser e 
a finalidade do conhecimento em geral e do conhecimento científico especialmente, 
enquanto representação da realidade. (PAVIANNI, 1988, P. 24 apud LÜCK, 2009)

A partir das colocações de Pavianni podemos compreender que a pedagogia 
interdisciplinar tem como objetivo promover a superação da visão restrita de mundo e a 
compreensão da complexidade da realidade resgatando para isso, a centralidade do homem na 
realidade e na produção do conhecimento. Neste sentido, a elaboração do conhecimento de 
modo interdisciplinar resulta do ato de troca, reciprocidade e integração entre áreas diferentes 
visando a produção de novos conhecimentos (LÜCK, 2009).

3. TRABALHANDO PLURALIDADE CULTURAL NA SALA DE AULA

O tema transversal Pluralidade Cultural, presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL,1998) apresenta um grande avanço frente à organização curricular culturalmente 
homogeneizadora que pretendia conceber a Escola como espaço para um ensino que neutralizava 
as diferentes culturas em uma só, como uma mistura equitativa das três etnias que formaram o 
Brasil. Na prática escolar as tensões que a percepção das diferenças sempre causou reforça ainda 
mais a necessidade da inserção da Pluralidade Cultural como tema para debate sobre “o que nos 
faz diferentes” e “onde somos iguais”. 

A ideia veiculada na escola de um Brasil sem diferenças, formado originalmente 
pelas três raças — o índio, o branco e o negro — que se dissolveram, dando origem 
ao brasileiro, também tem sido difundida nos livros didáticos, neutralizando as 
diferenças culturais e, às vezes, subordinando uma cultura à outra. Divulgou-se, 
então, uma concepção de cultura uniforme, depreciando as diversas contribuições 
que compuseram e compõem a identidade nacional. (BRASIL, PCN, 1998, p.126)

A escola é um cenário aglutinador de diferenças e igualdades por excelência. Diferentes 
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etnias, raças, gêneros, religiões, culturas, poder econômico, dentre outros, formam o baluarte 
de grupos heterogêneos que convivem diariamente e, se não houver uma formação para a 
Pluralidade Cultural, de poder ser “diferente” e ainda ser “igual”, tenderemos a caminhar para 
discriminações de grupos minoritários que não se encaixam no perfil da maioria. Exercitar a 
alteridade é um processo que não acontece de uma hora pra outra, é um contínuo, uma ação 
reflexiva de descobrimento da própria identidade enquanto indivíduo e coletivo, como salienta 
o PCN (1998, p. 138):

Partilhar um cotidiano em que o simples “olhar-se” permite a constatação de que todos 
— alunos, professores e demais auxiliares do trabalho escolar — são provenientes 
de diferentes famílias, diferentes origens e possuem, cada qual, diferentes histórias, 
permite desenvolver uma experiência de interação “entre diferentes”, na qual cada 
um aprende e cada um ensina. Traz a consciência de que cada pessoa é única e, por 
essa singularidade, insubstituível.

Apesar dos PCN abordarem a Pluralidade Cultural no contexto histórico brasileiro, a 
construção da alteridade no indivíduo requer um entendimento da sua própria identidade, seja 
ela individual, regional ou nacional, logo, quaisquer outras realidades socioculturais serão o 
Outro nesse processo de questionamento.  Segundo o PCN (1998, p.123), “a percepção de cada 
um, individualmente, elabora-se com maior precisão graças ao Outro, que se coloca como limite 
e possibilidade. Limite, de quem efetivamente cada um é. Possibilidade, de vínculos, realizações 
de “vir-a-ser””. Essa consciência é importante para a vivência sadia em um país caracterizado 
pela miscigenação e migrações culturais.   

Um dos objetivos do PCN ao propor o tema transversal Pluralidade Cultural é o trabalho 
interdisciplinar entre as áreas de conhecimento, com indicativos de como o professor poderia 
trabalhar pedagogicamente os conceitos em cada área estudados.

Para informar adequadamente a perspectiva de ensino e aprendizagem, é importante 
esclarecer o caráter interdisciplinar que constitui o campo de estudos teóricos da 
Pluralidade Cultural. A fundamentação ética, o entendimento de preceitos jurídicos, 
incluindo o campo internacional, conhecimentos acumulados no campo da História 
e da Geografia, noções e conceitos originários da Antropologia, da Linguística, 
da Sociologia, da Psicologia, aspectos referentes a Estudos Populacionais, além 
do saber produzido no âmbito de movimentos sociais e de suas organizações 
comunitárias, constituem uma base sobre a qual se opera tal reflexão que, ao voltar-
se para a atuação na escola, deve ter cunho eminente (BRASIL, PCN, 1998, p.129)

Ainda, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, uma forma de propiciar o contato 
com diferentes realidades culturais seria o trabalho de aproximação entre escolas de diferentes 
municípios, estados, ou até mesmo na própria cidade, considerando que a distância geográfica 
não é o princípio que rege as diferenças entre as pessoas, tampouco que o conhecimento 
produzido seja estanque e localizado. 

Além disso, a prática de intercâmbio entre escolas de diferentes regiões do Brasil e 
de diferentes municípios de um mesmo estado, (...) são instrumentos pedagógicos 
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privilegiados a serviço da formação de crianças e adolescentes. (BRASIL, PCN, 
1998, p.138)

Uma escola que pretende formar cidadãos conscientes de sua participação na sociedade, 
não pode se esquivar de debater a multiculturalidade presente na sala de aula, pois é da 
compreensão das diferenças que estão próximas a nós é que conseguiremos ir além e refletirmos 
sobre as que estão distantes, e, sobretudo, percebermos a igualdade que existe entre todas as 
pessoas, sejam na nossa sala de aula ou na Índia. Moreira e Candau (2003, p.161) reforçam essa 
nova concepção didática ao afirmarem: 

Em vez de preservar uma tradição monocultural, a escola está sendo chamada a lidar 
com a pluralidade de culturas, reconhecer os diferentes sujeitos socioculturais presentes 
em seu contexto, abrir espaços para a manifestação e valorização das diferenças. 

Assim, trabalhar o tema transversal Pluralidade Cultural proposto pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais no cotidiano escolar não significa deixar de lado os conteúdos 
específicos das disciplinas curriculares para que este esteja presente nas aulas, e sim ter uma 
sensibilidade em perceber que o conhecimento a ser construído não é disciplinar, independente 
da realidade em que estão inseridos os sujeitos sociais. Pelo contrário, as práticas pedagógicas 
interdisciplinares constituem-se enquanto   possibilidades de construção de aprendizagens mais 
sólidas e permeadas de multiplicidades de olhares. 

4. DINÂMICA DA APLICAÇÃO DO PROJETO

Ambos os professores que mediaram as atividades propostas já tinham conversado 
anteriormente com suas respectivas turmas a respeito do projeto interdisciplinar. A professora 
A, da disciplina Geografia, conduziu o projeto com sua turma de 9° ano do Ensino Fundamental 
em uma escola municipal situada no Bairro da Pavuna, RJ; enquanto o professor B, da disciplina 
Língua Inglesa, fez o mesmo com seus alunos do mesmo ano de escolaridade em uma escola 
municipal localizada no Bairro de São Pedro, município de Teresópolis. A atividade desenvolvida 
foi dividida em quatro etapas distribuídas em quatro tempos de aula de cinquenta minutos.

Na primeira etapa, os professores conversaram com seus alunos sobre o objetivo 
principal da proposta pedagógica; ou seja, discutir assuntos relacionados à Pluralidade Cultural 
através da ótica interdisciplinar. No entanto, antes da exibição dos trechos selecionados do 
filme Quem quer ser um milionário? (2018), os professores verificaram o conhecimento prévio 
de seus alunos sobre a Índia e sua riqueza étnico-cultural. Após a conversa, os recortes do 
filme selecionados pelos professores participantes em que se abordavam temas como a dança, 
condições socioeconômicas, aspectos linguísticos e religiosos foram apresentados. Enquanto 
assistiam ao vídeo, comentários que demonstravam surpresa e espanto com as similaridades 
entre o que era visto e a nossa realidade local foram feitos.   
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1⁰ dia
Aula 1 

(50 min)

Aula 2 
(50 min)

Etapa 1

Etapa 2

Conversa sobre o projeto. Exibição dos trechos do filme.

Conversa/ análise das cenas.
Leitura dos textos.
Discussão aprofundada sobre os temas abordados.

Elaboração das perguntas e opções de resposta com base nas 
discussões e aportes teóricos estudados.

2⁰ dia

Aula 3
(50 min)

Etapa 3
Criação do jogo na plataforma Kahoot! com os alunos.

Aula 4 
(50 min)

Etapa 4
A turma do município do Rio de Janeiro jogou o quiz criado pela 
turma do município de Teresópolis e esta fez o mesmo com o jogo 
dos alunos do município do Rio de Janeiro.

Figura 1 - alunos do município 
do Rio de Janeiro assistindo aos 

trechos do filme

No final da exibição, foi realizada uma nova conversa sobre as impressões acerca do 
que foi retratado nas cenas. Os professores aproveitaram esse momento para destacar que toda 
a complexidade e riqueza cultural presentes na Índia não poderiam estar resumidas ao que foi 
exibido em apenas alguns fragmentos do filme. Em seguida, a turma foi dividida em cinco grupos 
e a cada grupo foi entregue um texto que contemplava um dos temas para discussão. Os textos 
foram escritos pelos professores participantes do projeto. Esse material serviu como aporte teórico 
não somente para discussão sobre os assuntos em questão como também para a segunda etapa da 
atividade: a elaboração das perguntas e respostas a serem inseridas no aplicativo Kahoot!

Na segunda etapa, cada grupo elaborou três perguntas, e quatro opções de resposta para 
cada uma delas, sobre o assunto tratado em seus respectivos textos. Nessa fase da atividade, 
os alunos trabalharam colaborativamente e, com a mediação do professor, usaram recursos 
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didáticos como dicionários e, por vezes, até mesmo o celular, para os auxiliarem na pesquisa 
que fundamentaria as perguntas criadas. No final da aula, os grupos entregaram suas perguntas e 
opções de resposta em uma folha separada com os nomes dos integrantes do grupo ao professor. 
Cinco grupos formularam três perguntas, chegando a um total de quinze perguntas.

Além das perguntas criadas pelos alunos, cada um dos cinco professores participantes 
contribuiu com mais uma questão a ser incluída no jogo. Por fim, tínhamos vinte perguntas e 
essas foram inseridas pelos próprios alunos na plataforma Kahoot! na atividade seguinte.

Nessa terceira etapa, os alunos aprenderam a manusear o aplicativo Kahoot! e criaram 
o jogo de perguntas e respostas, um quiz, usando as ferramentas da plataforma. Para tanto, os 
professores levaram seus computadores e, com o acesso à Internet, mediaram a construção do 
jogo. Finalmente, na quarta e última etapa da atividade, a turma do município do Rio jogou o 
quiz criado pela turma de Teresópolis ao passo que esta foi desafiada a jogar o jogo elaborado 
pela turma do Bairro da Pavuna, RJ. 

Figura 2 - alunos do município 
do Rio de Janeiro elaborando as 

perguntas do quiz

Figura 3 - jogo Kahoot! 
projetado na televisão da 

escola de Teresópolis
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Figura 4 - Alunos do município  de 
Teresópolis jogando o quiz

5. RESULTADOS E DESDOBRAMENTOS

A escolha pelo filme Quem quer ser um milionário? (2018) possibilitou-nos adotar uma 
abordagem menos disciplinar ao tratar da temática Pluralidade Cultural. A riqueza multicultural 
indiana retratada e a narrativa fundamentada em um jogo de perguntas e respostas propiciaram 
não somente um tratamento holístico dos temas abordados como também a definição da 
tecnologia com a qual nos propusemos a trabalhar. 

Implementar uma proposta pedagógica interdisciplinar, segundo Lück (2009) ainda 
é um desafio encontrado no contexto escolar. Para suplantarmos uma visão fragmentada dos 
tópicos em questão, foram necessários encontros regulares tanto presenciais quanto, na maioria 
das vezes, a distância. Para a comunicação não presencial, criamos um grupo no aplicativo 
WhatsApp, o que facilitou a nossa comunicação. Essa modalidade de comunicação foi 
fundamental para as tomadas de decisão quanto à metodologia de aplicação da atividade e para 
a discussão sobre assuntos pertinentes ao projeto. Como salienta Lück (2009), é por meio do 
diálogo que oportunizamos a integração de diversos saberes oriundos de áreas diferentes visando 
à produção de novos conhecimentos. No nosso caso, o diálogo interdisciplinar estabeleceu-se 
não apenas entre os professores, mas também entre os dois grupos de alunos participantes de 
municípios diferentes, uma vez que suas contribuições se traduziram em uma multiciplidade de 
olhares sobre os temas estudados.

Embasamo-nos nas diretrizes dos PCN (1998) no que se refere à importância de 
irmos além de uma tradição monocultural e trazer para a sala de aula a pluralidade de saberes e 
vivências ainda que estejamos, de certo modo, em um mesmo espaço sócio, histórico e cultural. 
Dessa forma, possibilitamos a cada aluno contribuir com as aulas trazendo suas experiências 
singulares e diferentes modos de apreender a realidade. 

A proposta de realizar o jogo intermunicipal teve como objetivo promover o intercâmbio 
entre alunos para, desta maneira, contrastar as diferentes percepções acerca da pluralidade 
cultural em contextos espaciais distintos. Durante a exibição dos recortes do filme, alguns alunos 
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fizeram comentários comparando as cenas que viam às suas realidades, tanto no aspecto micro 
(realidade local - bairro em que vivem) quanto no aspecto macro (realidade estadual/nacional). 
Cenas que retratavam a intolerância religiosa despertaram interesse e promoveram o debate 
sobre a dificuldade de convivência com o que é considerado diferente ao imposto como padrão.

O trecho que tratava da estrutura urbana provocou a analogia da situação de precariedade 
presente na região mostrada no filme comparada aos bairros em que vivem, principalmente 
quanto à questão ambiental, isto é, a produção de lixo, a poluição hídrica e a falta de saneamento 
básico em algumas regiões.

Quanto à abordagem sobre a cultura indiana através da música e da dança, os alunos 
fizeram analogia ao estilo musical que estão acostumados a ouvir, além de terem expressado 
estranheza no tocante à forma de dançar mostrada.

A questão linguística, especialmente para os alunos da Pavuna, foi considerada por eles 
um problema, pois a turma que participou da atividade já não tem contato com a língua inglesa 
há dois anos. A composição curricular de língua estrangeira deles é o Espanhol. Isso dificultou a 
compreensão do trecho em que foi enfatizada a pronúncia de um termo em inglês com sotaque 
que fugiu ao padrão americano ou britânico (estabelecidos como padrões na maioria dos cursos 
brasileiros). A cena em que mostrava uma sala de aula em Mumbai fez com que os alunos 
refletissem sobre a condição estrutural da escola em que estudam, além da relação professor-
aluno. Eles acharam Um absurdo! (palavras de um aluno) os estudantes estarem sentados no 
chão, e o professor agredir um aluno. O debate sobre os assuntos relacionados às cenas exibidas 
culminou, naturalmente, no apontamento de semelhanças entre a realidade brasileira e indiana, 
na necessidade de se pensar as diferenças culturais existentes entre sociedades e na reflexão 
sobre alteridade.

Por fim, a utilização do aplicativo Kahoot! potencializou o processo de aquisição dos 
conteúdos estudados, uma vez que os alunos sabiam que teriam que construir um quiz para 
uma outra turma de outro município jogar. Paradoxalmente, o elemento característico do 
jogo, a competição, fomentou um trabalho colaborativo com vistas à elaboração de perguntas 
complexas, fundamentadas nos temas discutidos durante as aulas, que tinham como objetivo 
induzir o jogador ao erro.

Essa experiência nos remete ao que Moran (2006) destaca como um dos benefícios 
no que se refere à utilização de tecnologias no contexto escolar; de acordo com o autor, as 
tecnologias digitais rompem com o paradigma tradicional de ensino em que o professor é o 
único detentor de conhecimento e levam os alunos a perceberem que também são sujeitos 
descobridores, transformadores e produtores do conhecimento.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por mais que pareça algo simples realizar algum tipo de atividade na escola, não é. Isso 
demanda tempo, leitura, pesquisa, recursos, colaboração do corpo escolar, além de empenho do 
professor. Na escola nada funciona isolado, pois existe uma série da fatores e variáveis para que 
o processo educativo aconteça.

Desenvolver uma atividade efetivamente interdisciplinar e tecnológica nos fez perceber 
o quanto a escola pode contribuir para uma formação mais completa e interessante do aluno, e ao 
mesmo tempo o quanto ela possui fatores limitadores para que isso aconteça.

O tempo apertado do professor, que por vezes se divide trabalhando em mais de uma 
escola, e acaba por não conseguir participar de períodos de planejamento e elaboração de 
projetos com outras áreas de conhecimento; ou ainda a falta de equipamentos da escola; o mal 
(ou nenhum) atendimento de distribuição de rede de internet; a falta de espaço físico disponível; 
os procedimentos burocráticos, e tantos outros fatores esbarram para que o caminho da educação 
que faça uso do que a modernidade tem a oferecer aconteça.

Neste projeto percebemos que ainda sim, diante de tantos obstáculos, é possível oferecer 
uma educação de qualidade, desde que haja, segundo Freire (1996), alguns fatores elementares 
que devem estar presentes no processo educativo, tais como rigorosidade metódica, respeito aos 
conhecimentos prévios dos alunos, atividade crítica, reconhecimento da identidade cultural de 
cada indivíduo, dentre outros.

O que fizemos nesta atividade foi apresentar uma possibilidade de promover 
integração de conhecimentos através de um fio condutor proposto pelo PCN - a pluralidade 
cultural –usando ferramentas tecnológicas para tornar esse processo de aprendizagem mais 
significativo e prazeroso.

As ferramentas digitais escolhidas nesta atividade foram selecionadas levando em 
consideração a fácil disponibilização, a ludicidade e a interação para o aluno. O resultado foi 
positivo, pois os estudantes foram envolvidos pela proposta, demonstrando interesse e motivação 
para participar de cada etapa.

Outro fator de destaque foi a possibilidade de acompanhar o processo de construção 
de conhecimento do aluno e sua forma de fazer associações entre suas próprias experiências e o 
novo saber proposto. Esse foi o caminho escolhido para tratar sobre a alteridade e a importância 
de ter um olhar plural e respeitoso sobre “o outro”.

Vimos que a interdisciplinaridade está fortemente presente em sala de aula, na escola, 
na rua, na casa, na vida. Os alunos mostraram que os conhecimentos e suas áreas - no caso, as 
disciplinas escolares – dialogam o tempo todo uns com os outros, sendo possível a partir de um 
mesmo ponto em comum, se chegar a vários destinos, ou seja, construir diferentes conhecimentos.
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Não conseguiríamos nesta atividade esgotar as possibilidades do uso de ferramentas 
digitais, da interdisciplinaridade e da conjugação de ambas. Nossa proposta foi, através das 
etapas deste projeto, mostrar que é possível proporcionar no espaço escolar uma educação 
integrada, tecnológica, interessante, construtiva e formativa - não apenas para os estudantes, 
como também para quem está engajado em promovê-la.
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ANEXO 1 – QUIS
Quiz jogado pelos alunos da escola no município de Teresópolis 

Q1: Quais são os países que compõem o 
BRIC?

• Bélgica, Romênia, Índia e Croácia.
• Bulgária, Rússia, Inglaterra e 

Colômbia
• Brasil, Rússia, Índia e China.
• Bolívia, Roma, Indonésia e 

Camarões.

Q2: Is English one of the official languages in 
India? (elaborada por professor)

• Yes, it is.
• No, never.
• No, it isn’t.
• Maybe.

Q3: Qual é o tipo de violência predominante 
na Índia?

• Religiosa.
• Estupro.
• Tráfico de drogas.
• Tráfico de crianças.

Q4: Quais as condições de saneamento básico 
nas favelas de Mumbai?

• Boas.
• Ótimas.
• Satisfatórias.
• Precárias.

Q5: O que a língua inglesa se tornou para o 
mundo?

• Uma linguagem global.
• Uma língua franca.
• Uma língua estrangeira.
• Uma língua indígena.

Q6: O que significa taxi-wala?
• A bus driver.
• A pilot.
• A taxi driver.
• A race car driver.

Q7: O que é hindi?
• Uma religião.
• Uma tradição indiana.
• Uma dança.
• Uma das línguas mais antigas e 

importantes na Índia.

Q8: Quais religiões foram incluídas no 
caldeirão espiritual da Índia?

• Hinduismo, Judaismo, 
Catolicismo e Protestantismo.

• Islamismo, Cristianismo, 
Hinduismo e Sikhismo.

• Islamismo, Zoroastrismo, 
Cristianismo e Judaismo.

• Hinduismo, Protestantismo, 
Zoroastrismo e Umbandismo.

Q9: A Índia é:
• O 1° país com maior população 

islâmica do mundo.
• O 2° país com maior população 

islâmica do mundo.
• O 3° país com maior população 

islâmica do mundo.
• O 4° país com maior população 

islâmica do mundo.

Q10: Qual é a figura católica mais famosa na 
Índia?
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• Krishna.
• Ganesha.
• Papa Francisco.
• Madre Teresa.

Q11: Os Mudras são gestos e posturas 
simbólicas dos dedos e do corpo. O que eles 
representam?

• Diversão e alegria.
• Paz e respeito.
• Pensamentos sobre aspectos 

mitológicos e divinos.
• Protesto pacífico contra os 

problemas atuais.

Q12: Qual o nome da entidade religiosa 
indiana considerada Deus da dança e do ritmo?

• Krishna.
• Shiva Nataraja
• Vishnu.
• Saraswati.

Q13: O que a entidade indiana, Deus da 
dança, personifica?

• O movimento da natureza.
• O movimento do universo.
• O movimento do vento.
• O movimento do corpo.

Q14: Por qual motivo Taj Mahal foi construído?
• Foi construído para atrair milhões 

de turistas.
• Foi construído como um túmulo 

para a esposa de um Imperador.
• Para imortalizar a imagem do 

Imperador.
• Para celebrar o nascimento da 

filha do Imperador.

Q15: Quais são as grandes paixões dos 
indianos?

• Críquete e Bollywood.
• Golf, Bollywood e música pop 

indiana.
• Críquete e Hollywood.
• Cerveja e churrasco.

Q16: O primeiro programa no estilo reality 
show a fazer sucesso na Índia foi:

• Jai ho.
• Quem quer ser um milionário?
• Serei um milionário.
• KaunBanegaCrorepati.

Q17: A dança clássica indiana influenciou 
os criadores da dança moderna nos EUA ... 
(elaborada por professor)

• como uma dança exótica.
• integrando o corpo e mente
• mostrando o corpo e mente como 

coisas distintas.
• como uma linguagem 

cinematográfica.

Q18: A coexistência pacífica de várias 
manifestações culturais de povos diferentes 
chama-se: (elaborada por professor)

• xenofobia.
• eurocentrismo.
• pluralidade cultural.
• unificação dos povos.

Q19: Na lista das sete maravilhas do mundo 
moderno estão o Taj Mahal e: (elaborada por 
professor)

• Rio Ganges
• Cristo Redentor
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• Favelas de Mumbai
• Baía de Guanabara

Q20:Após a Índia se tornar independente da 
Inglaterra, quais outros dois países foram 
criados? (elaborada por professor)

• Bangladesh e Birmânia.
• Paquistão e Nepal.
• Indonésia e Paquistão.
• Bangladesh e Paquistão.

Quiz jogado pelos alunos da escola na Pavuna – Rio de Janeiro

Q1: Quem é considerado o rei da dança?
• Zeus
• Shiva Nataraja
• Krishna
• Brahma

Q2:Quais são os principais estilos da dança 
indiana?

• Bharatanatyam, odissi e kathak
• Gnaua, Kizomba e Samba
• Mihon, ryukyu, shishimai
• Ahouach, guedra e schikatt

Q3: O que são mudras? 
• Danças folclóricas
• Representação de todas as culturas
• Deuses das danças
• Gestos e posturas simbólicas

Q4: Qual foi o local símbolo turístico da 
Índia que o menino levou os turistas para 
visitar?

• A favela
• Aeroporto
• Taj Mahal
• Rio Ganges

Q5: Em qual local os grupos de crianças 
jogam críquete?

• No aeroporto

• Nas ruas
• Na linha férrea
• Em uma casa abandonada

Q6: Qual foi o motivo que levou o imperador 
Shah Jahan a construir o palácio Taj Mahal?

• Fazer uma casa de festas
• Fazer um hotel 5 estrelas
• Fazer um belo restaurante
• Homenagem a falecida esposa

Q7: Qual o número aproximado de habitantes 
da favela Dharavi, na Índia?

• 230 mil habitantes
• Mais de 2 milhões de habitantes
• Mais de 1 milhão de habitantes
• 20 mil habitantes

Q8: São características das favelas indianas:
• Superlotação, guerras religiosas e 

riquezas
• Poucas habitações, pobreza e 

moradias precárias
• Superlotação, extrema pobreza e 

guerras religiosas
• Superlotação, casas exemplares e 

pobreza

Q9: Sobre a Índia é incorreto afirmar sobre as 
favelas indianas:
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• Falta de saneamento básico e 
superlotação

• Extrema pobreza, falta de 
saneamento e superlotação

• Pobreza e saneamento básico
• Superlotação e pobreza

Q10: qual o motivo da invasão em Mumbai?
• Rivalidade entre times de futebol
• Falta de alimento
• Crise econômica
• Rivalidade religiosa

Q11: Qual a religião predominante na Índia?
• Islamismo
• Cristianismo
• Judaísmo
• Hinduísmo

Q12: Qual o nome da deusa representada por 
um elefante?

• Hela
• Madre Teresa de Calcutá
• Ganesha
• Atenas

Q13: qual o tipo de inglês utilizado na Índia?
• Inglês britânico
• Inglês americano
• Inglês indiano
• Inglês australiano

Q14: qual a língua mais antiga no país?
• Wala
• Anglo-saxã
• Chai-vai
• Hindi

Q15: Após a 2ª Guerra Mundial qual país teve 
grande influência cultural e linguística no 
mundo foi:

• Estados Unidos
• Inglaterra
• Alemanha
• Rússia

Q16: A coexistência pacífica de várias 
manifestações culturais de povos diferentes 
chama-se: (elaborada por professor)

• xenofobia.
• eurocentrismo.
• pluralidade cultural.
• unificação dos povos.

Q17: A dança clássica indiana influenciou 
os criadores da dança moderna nos EUA ... 
(elaborada por professor)

• Linguagem cinematográfica
• Integração entre corpo e mente
• Corpo e mente como coisas 

distintas
• Uma dança exótica

Q18: Na lista das sete maravilhas do mundo 
moderno estão o Taj Mahal e: (elaborada por 
professor)

• Rio Ganges
• Cristo Redentor
• Favelas de Mumbai
• Baía de Guanabara

Q19: Is English one of the official languages 
in India? (elaborada por professor)

• Yes, it is.
• No, never.
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• No, it isn’t.
• Maybe.

Q20: Após a Índia se tornar independente 
da Inglaterra, quais outros dois países foram 
criados? (elaborada por professor)

• Bangladesh e Birmânia.
• Paquistão e Nepal.
• Indonésia e Paquistão.
• Bangladesh e Paquistão.
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ANEXO 2 – TEXTOS DE APOIO USADOS NA ELABORAÇÃO DO QUIZ
Texto 1:

A Dança Indiana

Escavações em Mohenjo-Daro e em Harappa produziram provas de que a Dança já era 
praticada na Índia a 5.000 anos atrás. Ela é considerada pelos hindus a expressão mais elevada da 
religiosidade, uma dádiva dos deuses e um meio para se comunicar com eles.  A Dança também 
está presente em todos os acontecimentos sociais como o nascimento, as festas e a morte. Ela se 
subdivide em clássicas, folclóricas e nas danças dos filmes. As danças clássicas representam a 
cultura de cada região e de cada povo. Seus principais estilos são: Bharatanatyam, Odissi e Kathak. 

Os Mudras (gestos), são posturas simbólicas dos dedos e do corpo que assumem o 
lugar da palavra. Através desta linguagem, o dançarino expressa pensamentos e sentimentos, 
representando também, os acontecimentos mitológicos e os atributos e funções das divindades 
hinduístas e budistas. 

Alguns precursores da Dança moderna nos Estados Unidos como Isadora Duncan e 
Marta Graham, se apropriaram de elementos dos estilos da Dança Clássica Indiana, assim como 
da essência da sua filosofia oriental e de sua visão de homem e de mundo, que entende o corpo 
e a mente como um todo integrado, buscando superar a visão ocidental da época, na qual mente 
e corpo eram considerados como coisas distintas.

Atualmente, a Dança é um elemento marcante na indústria cinematográfica da 
Índia, que tem seu polo situado em Mumbai (ex-Bombaim) e é conhecido como Bollywood 
(alusão à indústria cinematográfica de Hollywood). As coreografias dos seus filmes mesclam 
elementos da dança indiana com estilos de dança ocidentais, criadas dentro da lógica da 
linguagem cinematográfica, e utilizando os seus diversos recursos como os posicionamentos e 
os movimentos das câmeras, e as tecnologias digitais, para a produção de efeitos, possibilitando 
com isso, diferentes perspectivas ou formas de se ver a Dança. 

Mudras
Shiva Nataraja, o rei da Dança, é o 

Deus do ritmo. Sua dança personifica 
o eterno movimento do universo.
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Fontes:

http://casazul.com.br/home/?page_id=186

https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=lang_pt&id=1J1lkATEVJYC&oi=fnd&p-
g=PA7&dq=dan%C3%A7a+indiana&ots=UahGJWeAIx&sig=mTkAAhVZWFX08SA4LHx-
QSb8Tsco

https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=lang_pt&id=1J1lkATEVJYC&oi=fnd&p-
g=PA7&dq=dan%C3%A7a+indiana&ots=UahGJWeAIx&sig=mTkAAhVZWFX08SA4LHx-
QSb8Tsco

http://www.periodicos.usp.br/salapreta/article/view/57532

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/585/2009_Santos_
L i % c 3 % a 7 % c 3 % b 5 e s % 2 0 d e % 2 0 d a n % c 3 % a 7 a % 2 0 n o % 2 0 b a i l e % 2 0 d a % 2 0
p%c3%b3smodernidade%20%20corpos%20%28des%29governados%20na%20m%c3%addia.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Texto 2: 

Favelas na Índia e no Rio de Janeiro: semelhanças e diferenças

Quem viu o filme Quem quer ser um milionário, vencedor de um Oscar em 2009, pôde 
constatar, ainda que pela ficção, um pouco da realidade das favelas indianas. Que, se em muito 
se assemelha à das comunidades fluminenses, como a de diversos outros países emergentes, 
particularmente os do grupo chamado BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), também guarda 
diferenças marcantes. Como viram as pesquisadoras Maria de Fátima Cabral Marques Gomes e 
Lenise Lima Fernandes, do Núcleo de Pesquisa e Extensão Favela e Cidadania (Faci), da UFRJ, 
depois de passar duas semanas, em fevereiro, visitando favelas em Mumbai e Nova Delhi, na Índia.

Fátima e Lenise fazem parte de um grupo de pesquisadores que vem acompanhando, 
nos últimos vinte anos, as mudanças ocorridas em duas favelas da Ilha do Governador [...] 
O grupo a que pertencem, o Faci, foi escolhido para fazer parte de um estudo comparativo, 
coordenado pela França, sobre políticas públicas direcionadas para favelas nos dois países – 
Índia e Brasil. [...]

“A diferença mais gritante entre os dois países é a precariedade das favelas indianas, 
densamente povoadas. Dharavi, a que aparece no filme, teria 750 mil habitantes, segundo as 
estatísticas oficiais, ou mais de 1 milhão, de acordo com seus próprios moradores. Ali, como 
nas demais favelas indianas, as casas não contam com banheiro e os moradores precisam fazer 
uso de sanitário coletivo. Outra diferença é a violência, tão forte nas comunidades brasileiras 
sob influência do tráfico de drogas, e pouco presente nas favelas indianas. Na Índia, o que ainda 
predomina é a influência da religiosidade e das castas”, fala.

http://casazul.com.br/home/?page_id=186
https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=lang_pt&id=1J1lkATEVJYC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dan%C3%A7a+indiana&ots=UahGJWeAIx&sig=mTkAAhVZWFX08SA4LHxQSb8Tsco
https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=lang_pt&id=1J1lkATEVJYC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dan%C3%A7a+indiana&ots=UahGJWeAIx&sig=mTkAAhVZWFX08SA4LHxQSb8Tsco
https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=lang_pt&id=1J1lkATEVJYC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dan%C3%A7a+indiana&ots=UahGJWeAIx&sig=mTkAAhVZWFX08SA4LHxQSb8Tsco
https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=lang_pt&id=1J1lkATEVJYC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dan%C3%A7a+indiana&ots=UahGJWeAIx&sig=mTkAAhVZWFX08SA4LHxQSb8Tsco
https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=lang_pt&id=1J1lkATEVJYC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dan%C3%A7a+indiana&ots=UahGJWeAIx&sig=mTkAAhVZWFX08SA4LHxQSb8Tsco
https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=lang_pt&id=1J1lkATEVJYC&oi=fnd&pg=PA7&dq=dan%C3%A7a+indiana&ots=UahGJWeAIx&sig=mTkAAhVZWFX08SA4LHxQSb8Tsco
http://www.periodicos.usp.br/salapreta/article/view/57532
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/585/2009_Santos_L i % c 3 % a 7 % c 3 % b 5 e s % 2 0 d e % 2 0 d a n % c 3 % a 7 a % 2 0 n o % 2 0 b a i l e % 2 0 d a % 2 0p%c3%b3smodernidade%20%20corpos%20%28des%29governados%20na%20m%c3%addia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/585/2009_Santos_L i % c 3 % a 7 % c 3 % b 5 e s % 2 0 d e % 2 0 d a n % c 3 % a 7 a % 2 0 n o % 2 0 b a i l e % 2 0 d a % 2 0p%c3%b3smodernidade%20%20corpos%20%28des%29governados%20na%20m%c3%addia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/585/2009_Santos_L i % c 3 % a 7 % c 3 % b 5 e s % 2 0 d e % 2 0 d a n % c 3 % a 7 a % 2 0 n o % 2 0 b a i l e % 2 0 d a % 2 0p%c3%b3smodernidade%20%20corpos%20%28des%29governados%20na%20m%c3%addia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/585/2009_Santos_L i % c 3 % a 7 % c 3 % b 5 e s % 2 0 d e % 2 0 d a n % c 3 % a 7 a % 2 0 n o % 2 0 b a i l e % 2 0 d a % 2 0p%c3%b3smodernidade%20%20corpos%20%28des%29governados%20na%20m%c3%addia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Pelo que puderam ver as pesquisadoras em sua curta estada naquele país, isso contribui 
para despolitizar as iniciativas de organização popular, embora pareça não influenciar mais tão 
fortemente os jovens. “As coisas estão começando a mudar naquele país. Embora o preconceito 
de castas não tenha sido superado, os dalits (os chamados intocáveis) já não estão mais tão 
acomodados. Alguns já foram até eleitos para cargos públicos. Mas tudo isso é um processo 
lento”, fala a pesquisadora.

Fazendo uma análise mais geral, Fátima Cabral explica que, com o neoliberalismo, 
as políticas de remoção (retirada da população) – que predominaram nas décadas de 1950 e 
1960 no Brasil – passaram a ser consideradas onerosas (caras). Em seu lugar, as diretrizes da 
Organização das Nações Unidas (ONU) passaram a sugerir o tipo upgrade de intervenção, 
através da melhoria desses assentamentos de baixa renda. “O que tem sido adotado em diversos 
países, sobretudo aqueles que têm significativa população favelada e buscam investimentos dos 
órgãos internacionais de financiamento.”

Mas a pesquisadora pondera também que, apesar disso, na Índia, as remoções ainda 
ocorrem, sobretudo em Delhi, a capital. “Se nos anos 1970, cerca de 750 mil indianos foram 
removidos à força para áreas periféricas da cidade, agora, essas remoções ainda acontecem sob 
diferentes argumentos, como a preocupação ambiental, que muitas vezes esconde interesses 
econômicos”, fala Fátima. Ela cita o exemplo de moradores removidos da margem de um rio, em 
Délhi, área que vai dar lugar a obras previstas para o Common Wealth Games. “Ali, prevalece a 
visão de que as favelas enfeiam a cidade, que afinal é a capital do país”, diz.

No Rio de Janeiro, a questão das favelas mostrou-se mais politizada e, nos projetos, houve 
um certo respeito pelos direitos de cidadania de seus habitantes. Exemplo disso foi a transferência 
dos moradores de palafitas sobre as águas da baía de Guanabara nas favelas de Praia da Rosa e 
Sapucaia para os chamados embriões (construções de um cômodo e banheiro), construídos na 
mesma área, que foi aterrada e urbanizada. “Eram pessoas que, sem emprego ou renda fixa, não 
tinham minimamente como adquirir um imóvel nem como bancar a construção da própria casa. O 
projeto, então, precisou adaptar-se a essa realidade”, explica Fátima. Ela enfatiza, no entanto, que 
na Índia, esse processo de politização ainda está sendo iniciado. “Só agora é que programas em 
Mumbai começam a garantir alguns direitos aos moradores”, aponta a pesquisadora. [...]

Numa análise preliminar, Fátima explica que a pesquisa tem constatado o que já era 
previsto. “Como imaginávamos, a urbanização – mesmo a mais bem-feita – por si só, não melhora 
a vida dos moradores. Trata-se de um processo que precisa ser associado à presença do poder 
público, que nas comunidades só costuma aparecer em sua face mais repressiva e arbitrária, que é 
a polícia, e a políticas públicas de geração de renda, educação etc. para garantir conquistas reais, 
que não se diluam no tempo, como acabou acontecendo nas favelas estudadas”, diz Fátima.
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Na prática, embora a urbanização tenha sido uma conquista para as comunidades da 
Ilha do Governador, não houve projetos paralelos, nem manutenção das obras. Situação que hoje 
gera reclamações dos moradores, pelas ruas esburacadas, pelos problemas de esgoto e mesmo 
pela expansão do tráfico de drogas, que tem tornado as favelas cada vez mais estigmatizadas. A 
única creche, construída pelo projeto como um meio de também aproximar crianças da favela e 
do asfalto, não dá vazão à demanda das duas comunidades. “Observamos que o que proliferou 
foram as igrejas evangélicas pentecostais e com elas o surgimento de um novo fenômeno: o 
banimento, muitas vezes violento, das religiões de matriz africana e seus praticantes, do 
fechamento dos terreiros de umbanda e de candomblé”, explica.

Entre suas considerações, as pesquisadoras frisam a clara relação que há entre 
o crescimento das favelas, políticas de distribuição de renda, e a ausência de programas 
habitacionais, de emprego ou geração de renda [...].

Fonte:

HOMERO,Vilma. Favelas na Índia e no Rio de Janeiro: semelhanças e diferenças. Disponível 
em: <http://www.faperj.br/?id=1543.2.6> Acesso em: 20 de agosto de 2018.

Texto 3:

Trechos do livro “Os Indianos” de Florência Costa

Cultura e Arte

Taj Mahal:

Outro antigo símbolo do amor indiano foi a paixão medieval do imperador Shah Jahan 
pela princesa Mumtaz Mahal. O Taj Mahal foi construído para ela, a mando do apaixonado 
marido, arrasado com a sua morte, aos 38 anos, enquanto dava à luz o décimo quarto filho 
do casal, em 1631. Taj Mahal é derivativo de Mumtaz Mahal (“A Escolhida do Palácio”). O 
imperador Shah Jahan certamente queria ser imortalizado ao erguer o mausoléu para a sua 
amada esposa, Mumtaz Mahal, em meados do século XVI. Mas grande parte dos três milhões de 
turistas que visitam o Taj Mahal a cada ano não tem ideia de quem foi Shah Jahan.

 Alguns nem desconfiam que aquele delicado gigante de mármore branco é, na verdade, 
um túmulo, apesar de parecer um palácio de conto de fadas. Shah Jahan criou, sem saber, a 
imagem-símbolo da Índia, declarado Patrimônio Universal da Humanidade pela Unesco em 
1993. O mausoléu situado na cidade de Agra foi incluído entre as Novas Sete Maravilhas do 
Mundo em 2007, uma lista que incluiu também o Cristo Redentor.

http://www.faperj.br/?id=1543.2.6
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Críquete e Bollywood:

Os indianos têm duas grandes paixões: o críquete (esporte que envolve o uso de bolas 
e tacos) e Bollywood. Ambos se adaptam aos novos tempos: tornaram-se mais enxutos em uma 
Índia sem tempo e com pressa de enriquecer. E se transformaram em negócios bilionários. O 
jogo herdado dos britânicos, que antes se arrastava por cinco dias, hoje dura apenas três horas. 

A segunda grande paixão dos indianos é conhecida no mundo como Bollywood, uma 
referência a Bombaim, antigo nome de Mumbai, onde ficam seus estúdios. Alguns se recusam a 
usar o termo por considerá-lo pejorativo: é uma indicação de que copia Hollywood. Boa parte dos 
sucessos de Hollywood é indianizada em Bollywood. O curioso é que a invasão cinematográfica 
americana fracassou redondamente na Índia: Hollywood representa apenas 5% do mercado. 
Os indianos gostam mesmo é de ver os personagens vestidos em suas roupas, comendo a sua 
comida, falando suas línguas e dançando ao som de suas músicas. Bollywood passou a usar a 
televisão como palco de propaganda de seus atores e filmes.

Os dois se alimentam um do outro: estrelas de Bollywood participam de programas 
de celebridades e dos reality shows, dando audiência para os canais. O primeiro programa no 
estilo reality show a fazer sucesso na Índia, em 2000, foi o Quem quer ser um milionário?, 
chamado em hindi de Kaun Banega Crorepati. Um jogo de perguntas com prêmios milionários 
que chegam a US$ 10 milhões e que paralisou a Índia. Bollywood tomou quase todo o espaço 
da música pop indiana e absorveu suas estrelas. Um dos mais famosos exemplos é o de Allah 
Rakha Rahman, que se tornou mundialmente famoso pelo Oscar de melhor trilha sonora pelo 
filme Quem quer ser um milionário?. Quando Quem quer ser um milionário? abocanhou o Oscar 
em 2008, muitos indianos torceram o nariz para o filme, dizendo que o cineasta britânico Danny 
Boyle havia sido “injusto” com a Índia. Afinal, o país brilhava no palco da globalização. A elite 
indiana não gostou de ver a miséria do seu país desfilar no tapete vermelho do primeiro mundo.

Não é raro ouvir opiniões, entre a classe média, como a de que o diretor inglês quis 
“humilhar” a Índia mostrando a miséria das favelas de Mumbai. Mas os próprios favelados 
saíram às ruas para comemorar, como se suas favelas tivessem sido premiadas: enquanto 
dançavam ao som dos tambores, chacoalhando os ombros ao estilo Punjab, repetiam o refrão 
da música “Jai Ho”, do indiano Allah Rakha Rahman que também ganhou o Oscar: “Jai Ho”, 
coincidentemente, significa “Vitória”. 

Fonte:

COSTA, Florência. Os indianos. Coleção Povos e Civilizações. São Paulo: Contexto, 2012.
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Texto 4:

Trechos do livro “Os Indianos” de Florência Costa

Religião

Então, como conhecer esse povo que fascina tanto o Ocidente (e que, por sinal, também 
tem um certo fascínio por ele)? Os indianos absorveram todas as invasões que sofreram, mas 
mantiveram suas tradições. A unidade indiana, porém, sobreviveu a vários testes: movimentos 
separatistas, guerrilha maoísta (movimento de guerrilha chinesa), ondas avassaladoras de fome, 
terrorismo islâmico e sangrentos conflitos entre hindus e muçulmanos. A Índia é uma espécie 
de caldeirão espiritual, berço do hinduísmo, do budismo, do jainismo e do sikhismo. Além 
disso, abrigou quatro religiões que vieram de fora: o islamismo, o cristianismo, o zoroastrismo 
e o judaísmo (esta última é inexpressiva hoje porque muitos judeus migraram para Israel). 
O secularismo e a rica cultura filosófica indiana deram espaço para a proliferação de várias 
correntes religiosas e filosóficas.

Hinduísmo:

O hinduísmo passou a ser retratado como uma religião mais ou menos unificada somente 
a partir do século XIX. Antes, os cultos a diversos deuses eram chamados de bramanismo, uma 
espécie de precursor. Muitos consideram essa religião uma filosofia de vida. É menos centralizada 
do que as outras crenças. Não tem fundador, profeta ou um livro único sagrado. Com exceção dos 
radicais, os hindus têm uma longa tradição de tolerância. A própria origem da palavra hinduísmo 
não é religiosa, mas geográfica: vem do nome do rio Indus, que hoje fica no Paquistão.

O hinduísmo é extremamente adaptável: absorve constantemente novas divindades, 
filosofias e até assimila facetas de outras crenças. Conversões não existem: os hindus são 
resultado de seu carma na vida anterior − aqueles nascidos em uma família hindu e em uma 
casta particular. Os únicos países com grandes concentrações de hindus no mundo são a Índia 
(mais de 80% da população), que é secular, e o vizinho Nepal (mais de 90% da população), 
onde o hinduísmo é religião estatal. A mitologia hindu contabiliza 330 milhões de deuses e seus 
avatares. Mas muitos hindus acreditam que exista um deus que pode ser reverenciado através 
dessa multidão de divindades.

O devoto geralmente tem o seu ou a sua “Ishta deva”, a divindade escolhida de acordo 
com o seu gosto. Mas há uma trindade sagrada: Brahma, o deus da criação do universo, Vishnu, 
o preservador, e Shiva, o destruidor: para criar, é preciso destruir. Vishnu é reverenciado 
principalmente através de seus avatares: Rama, o príncipe heroico do épico Ramaiana, e Krishna, 
o simpático vaqueiro e amante. A maior de todas as festas é o Divali, em homenagem a Rama. 
Alguns festivais são dedicados totalmente a um só deus. Uma vez por ano, a poderosa Durga, 
destruidora de demônios, hipnotiza a Índia. Ela é representada como uma guerreira montada em 
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um tigre e reverenciada por seus dois aspectos: benevolência e força. Mas o que talvez simbolize 
melhor a Índia moderna é o festival em homenagem ao deus-elefante Ganesha. 

Muçulmanos: a segunda maior religião

A mais importante minoria religiosa do inesgotável leque espiritual indiano é a dos 
muçulmanos: cerca de 150 milhões, o que faz da Índia o terceiro país com maior população 
islâmica do mundo, depois da Indonésia e do Paquistão. A fé islâmica desembarcou na Índia no 
século VIII, cem anos após ter nascido. Após a Partição, os muçulmanos foram enfraquecidos 
com a fuga de sua elite de advogados, médicos e professores para o Paquistão.

Apesar de sua força numérica, eles permanecem marginalizados e amargam os piores 
índices econômicos e sociais. Frequentemente têm seus direitos violados em batidas policiais 
após atentados terroristas promovidos por grupos radicais que, segundo o governo indiano, estão 
sediados no Paquistão. Os muçulmanos não formam um grupo coeso único. Há vários tipos de 
divisões. A primeira delas é a de casta, que migrou para o islamismo, apesar de essa religião 
rejeitar oficialmente essas diferenças. 

Madre Teresa e os cristãos na Índia

A segunda minoria religiosa mais importante são os cristãos: 3% da população. A 
grande maioria (70%) é formada por católicos romanos. A figura católica mais famosa da Índia 
é Madre Teresa de Calcutá, cujo processo de santificação ainda está em andamento. Os cristãos 
indianos exacerbam na sua demonstração de fé e idolatram imagens de Jesus e santos, colocando 
inclusive oferendas diante de suas imagens, da mesma forma que os hindus fazem com os seus 
deuses. Em junho de 2008, a Igreja lançou uma versão da Bíblia indianizada, com imagens 
que faziam referência ao cotidiano dos hindus e de seus personagens históricos. Uma dessas 
ilustrações, por exemplo, mostrava Maria vestida com um sari. José era representado com um 
turbante e vestido com o dhoti típico dos camponeses indianos.

Zoroastrismo:

Setecentos anos depois da chegada dos primeiros cristãos, desembarcaram na Índia os 
adeptos de outra religião: do zoroastrismo. Adoradores do profeta Zoroastro, eles vieram do Irã 
no século VIII fugindo da perseguição dos muçulmanos. Sua principal base hoje é na Índia, onde 
formam uma minoria numericamente insignificante, mas muito influente. Eles fazem parte da nata 
da elite: são empresários, políticos, advogados, médicos. O zoroastrismo prega a consciência do 
bem e do mal, com a noção de que as pessoas devem fazer sua opção moral: o destino de cada um 
dependerá dessa decisão. A vida é uma luta constante entre esses dois opostos.
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Fonte:

COSTA, Florência. Os indianos. Coleção Povos e Civilizações. São Paulo: Contexto, 2012.-

Texto 5:

Fala-se inglês na Índia?

É indiscutível a importância de se aprender uma língua para nos comunicarmos com 
pessoas de diversas partes do mundo, termos acesso a outras culturas e ao conhecimento. Para tal, 
a língua escolhida parece ter sido a língua Inglesa. Mas por que a língua Inglesa? Para chegar ao 
status de língua franca, a sua ascensão deve-se a fatores históricos, econômicos e político-militares.

Segundo o linguista David Crystal, o forte poderio econômico e militar adquirido pelos 
EUA após a segunda guerra mundial contribuiu para que este exercesse grande influência em 
outros países, principalmente no âmbito cultural. Assim, ao longo dos anos, o que se percebeu 
foi uma americanização associada ao ensino do idioma. Nas escolas de idiomas ou se aprende o 
inglês americano ou, o não tão popular, inglês britânico. E as outras variantes da língua Inglesa 
faladas em países como Índia e Nigéria? Em ambos, o idioma é língua oficial e aprendida como 
primeira língua, ou concomitantemente a outro idioma nativo.

Hoje, dado o fato de termos muito mais falantes não-nativos do que falantes nativos da 
língua Inglesa espalhados pelo mundo, o ensino de inglês como língua estrangeira vem sendo 
questionado. A ideia imbuída no termo é a de que a língua aprendida pertence a outro, ao falante 
nativo e, portanto, devemos aprender a nos comportar e a falar como um nativo. No entanto, ao 
aprendermos uma língua franca temos como objetivo principal a comunicação. Desse modo, 
preservam-se as identidades locais, expressas nas mais variadas formas de uso e sotaques, em 
uma multiculturalidade desencadeada pela globalização.

Após anos sob domínio da monarquia inglesa, o inglês indiano é um exemplo de 
preservação da identidade cultural manifesta pelo uso do idioma. A variante indiana possui 
características próprias em termos de vocabulário, gramática e pronúncia. Quando misturada 
ao Hindi, uma das mais antigas e importantes línguas do país, surgem vocábulos como the taxi-
wala (= o motorista de táxi), chai-vai (=chá) etc. O uso do –ing com stative verbs como like, 
hear, understand parece não seguir as mesmas regras canonizadas na gramática anglo-saxã. 
Frases como Are you understanding me? You are knowing the answer não são consideradas 
inapropriadas na variante indiana.

Quanto à pronúncia, é comum escutarmos palavras escritas com w sendo pronunciadas 
com som de /v/. Por exemplo, water é geralmente pronunciada vater. A pronúncia do /r/ é bem 
próxima a do falante hispânico. Além disso, a prosódia do inglês indiano pode ser considerada 
um traço identitário encontrado somente nesse país multicultural. Enfim, a língua Inglesa, de 
língua estrangeira, tornou-se um idioma para comunicação global, ou seja, uma língua franca. 
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Não é incomum encontrarmos variantes, Englishes, faladas pelo mundo inteiro com características 
típicas que não as tornam nem melhores nem piores que as americanas ou as inglesas. Afinal, o 
importante é a comunicação entre os povos nesse mundo globalizado onde fronteiras de espaço e 
tempo parecem desaparecer por meio do uso das novas tecnologias de informação e comunicação.

Fonte:

CRYSTAL, David. English as a global Language. Cambridge: CUP, 1997. FIGUEIREDO, Allan 
F; MARZARI, Gabriela Q. A língua inglesa ao longo da História e sua ascensão ao status de 
língua global. In: XVI Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, 2012, Santa Maria. Anais 
Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão Unifra. Volume 3, 2012. LIMA, Denilso. Inglês 
indiano: características e curiosidades. Inglês na ponta da língua, 2018. Disponível em:< 
https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2009/05/ingles-no-mundo-india.html> acesso em 
09/08/2018.

https://www.inglesnapontadalingua.com.br/2009/05/ingles-no-mundo-india.html>
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INTRODUÇÃO

O presente texto pretende descrever duas intervenções realizadas junto a estudantes em 
duas escolas da rede pública de ensino localizadas no Estado do Rio de Janeiro, sendo uma no 
município do Rio de Janeiro e a outra no município de Duque de Caxias. A proposta foi promover 
reflexões a respeito dos hábitos alimentares e sobre os efeitos de uma má alimentação no corpo e 
na aprendizagem, além de reforçar a importância da adoção de uma dieta balanceada e saudável. 
O assunto foi trabalhado por meio de oficinas que foram ministradas para os estudantes de duas 
turmas, cada uma pertencente a uma das escolas acima citadas ao longo de 7 semanas. As oficinas 
foram ministradas, na escola, de segundo segmento do Ensino Fundamental, por uma professora 
de Língua Inglesa e no Ensino Médio, por um professor de Educação Física. Foi proposto que os 
estudantes levassem para as aulas embalagens de alimentos que eles tivessem consumido ao longo 
de um dia, pré-estabelecido pelos professores, para que a partir daí as oficinas fossem realizadas. 
Após o levantamento aconteceram as atividades que serão detalhadas ao longo do texto.

O projeto foi pensado por quatro professores da Educação básica, sendo uma Pedagoga, 
um de Ciências, um de Educação Física e uma de Língua Inglesa. A ideia surgiu no contexto da 
disciplina Educação e Tecnologias no Espaço Escolar, componente obrigatório do Programa de 
Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica (MPPEB) do Colégio Pedro II, do qual 
todos os autores possuem vínculo como mestrandos. Trata-se de um projeto interdisciplinar 
realizado utilizando as tecnologias digitais tanto para comunicação entre os professores e os 
alunos quanto para a construção do produto final. Utilizando as tecnologias os alunos puderam 
participar ativamente no processo de construção de seu conhecimento. Desta forma acreditamos 
que o uso de tecnologias digitais pode ser mais explorado no ambiente escolar, a exemplo do 
celular que já é tão presente nas escolas e por vezes nossos alunos não são auxiliados a utilizarem 
tal equipamento para fins pedagógicos. 

A escola possui importante influência na vida de crianças e adolescentes em idade 
escolar e pode contribuir para a formação de cidadãos conscientes na busca por hábitos saudáveis. 
Exercer cidadania requer também o entendimento da saúde como um direito assegurado 
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e o necessário engajamento pessoal para a adoção e manutenção de comportamentos que 
contribuam para a qualidade de vida (BRASIL, 1997). Desta forma, o professor, atuando como 
mediador no cotidiano escolar, pode auxiliar seus alunos na tomada de consciência a respeito 
do cuidado com a própria saúde. No contexto aqui apresentado, os docentes procuram estimular 
o senso crítico dos estudantes no que tange a aprender sobre hábitos alimentares. Segundo 
Bzuneck (2001), é necessário que o ambiente escolar proporcione aos alunos habilidades para 
viverem no mundo moderno, ao mesmo tempo em que os ajude a reconhecer que possuem 
essas competências e assim mantenham a motivação para aprender mais. Num contexto que 
prioriza a adoção de hábitos de alimentação saudável, o professor pode, por meio de suas aulas, 
promover intervenções que permitam a construção do conhecimento a respeito dos benefícios 
proporcionados por uma boa dieta. Houve a intenção de criar nas intervenções um ambiente de 
motivação e cooperação para que, a partir delas, os adolescentes estivessem conscientes de que, 
se quisessem e com algum esforço, conseguiriam mudar alguns comportamentos alimentares 
prejudiciais à saúde para hábitos mais saudáveis. Tentamos mostrar que eles são capazes de tal 
mudança e que, apesar de não ser fácil, é possível ter uma alimentação mais saudável mesmo 
quando a modernidade oferece uma lista interminável de opções prontas.

Partimos do princípio da Metodologia Ativa na qual, segundo Diesel et al. (2017), percebe-
se o aluno no centro da aprendizagem, estimula-se a autonomia, reflexão, problematização da 
realidade, trabalho em equipe, inovação e o professor como mediador, facilitador e ativador. A partir 
desses pontos pensamos em atividades interdisciplinares, que utilizassem recursos tecnológicos e 
se alinhassem com os interesses e realidades dos jovens que participaram do projeto.

O USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO

Segundo Costa e Prado (2015), tecnologias no processo de ensino-aprendizagem 
pode se referir à organização da sala de aula, dos diversos instrumentos e materiais, que podem 
ser utilizados na construção de conhecimentos, o que inclui os equipamentos eletrônicos. 
Considerando tecnologia, desta forma, podemos compreender que as autoras entendem o termo 
enquanto algo amplo. Elas defendem que “tecnologias fazem parte do processo pedagógico” 
(COSTA E PRADO, 2015, p.100). Elas também chamam atenção para a questão do conhecimento 
tecnológico, principalmente nesta perspectiva, ser mutável e temporal. Além de apontarem que com 
o desenvolvimento científico, impulsionado principalmente no século XX, as tecnologias digitais 
despontaram e foram ganhando espaço socialmente. Desta forma surgiram as Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação (TDIC) encurtando distâncias e reestruturando a comunicação, os 
relacionamentos e a aprendizagem tornando estes elementos globalizados. 

No contexto descrito pelas autoras, compreendemos as TDICs e utilizamos o modelo 
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) que demonstra teoricamente 
que, no processo de ensinar, os docentes utilizam conhecimentos pedagógicos, específicos 
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e tecnológicos. Na intenção de contribuir para a aprendizagem dos alunos, o professor é um 
mediador do conhecimento. O esquema apresentado na figura 1, resume este modelo.

O modelo TPACK trabalha com três grandes esferas que são: conteúdo, tecnologia e 
pedagogia. Segundo Koehler e Mishra (2009), o primeiro se refere ao domínio das teorias e 
estudos sobre a matéria pelo professor. O segundo envolve o conhecimento sobre as ferramentas 
e recursos tecnológicos que podem ser usados para otimizar tarefas. O terceiro engloba o 
processo de ensino e aprendizagem em si, o conhecimento sobre a forma como o sujeito aprende, 
a prática pedagógica e seus objetivos. Inclui-se nos conhecimentos pedagógicos, o conhecimento 
de estratégias pertinentes aos conteúdos trabalhados. Neste trabalho compreendemos o saber 
pedagógico enquanto algo construído pelos indivíduos quando interagem entre si e com os 
conteúdos, com a pedagogia e com a tecnologia.

Ao observar a realidade dos nossos alunos e embasados na Metodologia Ativa e no modelo 
TPACK, julgamos pertinente desenvolver o trabalho e registrar a produção dos alunos, a partir dos 
conteúdos ofertados nas oficinas e pesquisas realizadas pelos estudantes, utilizando as seguintes 
ferramentas digitais: vídeos, site de relacionamento e programas de mensagens instantâneas.

Segundo Razera et.al. (2015), o vídeo educativo é um recurso rico, interessante e 
complexo que auxilia na promoção da educação. Quando devidamente construído, o material 
pode ser uma ferramenta de suporte à compreensão e reflexão eficaz, porém isso requer maiores 
cuidados na estruturação e organização das informações. Este instrumento tem sido usado 
de diferentes formas em ambientes variados, servindo como suporte à aprendizagem. Sua 
construção se divide em cinco etapas.

Figura 1 - Esquema Modelo TPACK
Fonte: Conhecimento pedagógico tecnológico do conteúdo. 

COSTA e PRADO, 2015, p.108 
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Análise e planejamento: etapa que se pensa os seguintes itens: objetivos, conteúdo, 
público-alvo, momento, local e forma que o Vídeo Educativo será apresentado, assim como 
os recursos necessários e disponíveis para o desenvolvimento do projeto, orçamento e 
resultados esperados. 

Modelagem: “Elaboração do conteúdo e a transformação para a linguagem audiovisual” 
(p.174), fase que é pensado o que será dito para o espectador e como este irá interagir com o 
material produzido.

Implementação: É o momento de criação do projeto. Nesta etapa o conteúdo que será 
tratado é revisado e são incluídos sons, imagens e animações. 

Avaliação e manutenção: É a fase que se verifica os conceitos que embasam o projeto, 
corrige-se os erros e inicia-se os testes.

Distribuição: “Consideram-se todos os detalhes referentes à forma que ocorrerá a 
distribuição, divulgação ou exibição do material.” (p.175), nesse momento é preciso pensar 
como o vídeo chegará ao público.

Temos consciência que “a apropriação tecnológica por si só não é simples e na 
perspectiva do TPACK esse conhecimento não é visto de forma isolada.” (COSTA E PRADO, 
2015, p.110). Neste trabalho buscamos um saber integral, a partir de saberes que aprendemos, 
tradicionalmente, de forma compartimentada. Temos a intenção de unir os saberes de forma 
a construir um conhecimento cada vez mais amplo e que não seja apenas teórico, mas que se 
relacione com a realidade dos nossos alunos.

UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR

Da interseção dos domínios pedagógicos, específicos e tecnológicos, inserimos a 
interdisciplinaridade. Visto que, desta interseção surge o saber pedagógico, que é um conhecimento 
amplo e mesclado de diferentes aprendizados. Na busca por esse conhecimento pleno, bebemos na 
fonte da interdisciplinaridade, compreendida aqui como uma forma diferente de se pensar o processo 
de ensino-aprendizagem. Buscamos maior interação entre os diversos campos de conhecimento 
de modo que os conteúdos sejam trabalhados sem que haja a necessidade evidente de destacar a 
barreira tão comumente aplicada às variadas disciplinas. Acreditamos que as tecnologias digitais 
possam ser mobilizadas para que seja possível trabalhar interdisciplinarmente. 

A fim de promover uma intervenção que focasse nos hábitos alimentares de alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino médio, inicialmente, houve uma reflexão sobre 
como realizar um trabalho interdisciplinar entre as disciplinas Biologia, Educação Física e Língua 
Inglesa envolvendo o tema “alimentação saudável”. O desafio foi conseguir de fato que houvesse 
a integração entre as disciplinas, visto que de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) do terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental (temas transversais) a interdisciplinaridade:
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questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento produzida por 
uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles — 
questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, 
tal como é conhecida, historicamente se constituiu. (BRASIL, 1998, p. 30). 

A princípio a referida compartimentalização estava bastante evidente, mas a medida em 
que o projeto foi ganhando forma, foi possível integrar os conhecimentos antes trabalhados em três 
disciplinas diferentes em um único projeto e caminhar em direção a uma proposta interdisciplinar. 
Acreditamos que para o sucesso de trabalhos que articulem diferentes disciplinas é importante 
o envolvimento de toda comunidade escolar, porém em nossa realidade não obtivemos sucesso 
quanto a isto.  Desta forma os professores, motivados por inquietações que surgem no dia 
a dia da sala de aula podem contribuir, por meio de “pequenas” ações, como por exemplo a 
criação de projetos interdisciplinares, para que a interdisciplinaridade seja percebida como 
um recurso viável capaz de motivar os alunos a ocupar posição central no processo de ensino-
aprendizagem. Os professores podem, ainda de acordo com suas inquietações, buscar superar 
as barreiras disciplinares desenvolvendo parcerias por meio de projetos. É o que procuramos 
fazer na presente proposta. Assim como Mozena e Ostermann (2017, p. 100) gostaríamos de 
atingir a “Superação da concepção fragmentária para a unitária do ser humano”.  Temos ciência 
de que tal tarefa requer inúmeros esforços e nós, professores, podemos pensar em meios que 
proporcionem o desenvolvimento integral de nossos alunos. De acordo com Fazenda (1994), 
é preciso buscar a totalidade para que seja possível construir numa escola a identidade pessoal 
e coletiva de nossos estudantes. Entendemos, assim como Silva et al. (2017), que a associação 
entre diferentes disciplinas pode permitir a elaboração de práticas pedagógicas que contribuam 
para um efetivo envolvimento da comunidade escolar, estimular o engajamento do corpo docente 
e o envolvimento da equipe de gestão, o que pode resultar em aprimoramentos futuros e em 
propostas que permitam maior eficiência na articulação entre disciplinas. Compreendemos que 
para adoção de novas práticas no campo escolar não basta apenas a mobilização dos professores 
e gestores, são necessárias políticas governamentais que forneçam meios para que a articulação 
entre as disciplinas ocorra de maneira mais eficaz e não apenas por meio de projetos pontuais. 
Cremos que tais práticas têm potencial para contribuir com o desenvolvimento integral dos 
estudantes que poderão exercer função ativa em seu processo de construção de conhecimento.

O ensino de Língua Inglesa está previsto nas Orientações Curriculares (OCs) da 
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro como um instrumento que permite a 
ampliação dos saberes e amplifica o contato com a diversidade textual em variados ambientes. 

Partimos da premissa que os saberes não estão isolados, mas sim conectados, pois fazem 
parte de um todo, faz-se necessária uma abordagem interdisciplinar que permita um processo de 
ensino e aprendizagem na escola que não isole as disciplinas, mas sim um trabalho interligado 
em que os saberes dialoguem entre si, formando unidades de sentido consolidadas nas estruturas 
cognitivas do sujeito aprendente. 
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A escola não deve ser vista somente como um lugar de informação, mas de formação 
de indivíduos capazes de colaborar em sociedade e fazer escolhas conscientes que permitam 
benefícios para suas vidas.

A visão holística busca a perspectiva interdisciplinar, superando a fragmentação, 
a divisão, a compartimentalização do conhecimento. O processo educativo numa 
abordagem holística implica aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a conviver, aprender a aprender, aprender a ser. (BEHRENS, MORAN e 
MASETTO,2000, p. 92).

No contexto de escolas periféricas onde há múltiplas carências, torna-se primordial 
que o professor adote uma postura mais flexível e coerente com a realidade vivida pelos alunos. 
A Língua Inglesa, Biologia e a Educação Física foram planejadas em conjunto com o objetivo 
de fornecer as ferramentas necessárias para que o sujeito possa, a partir dos conhecimentos 
adquiridos na formação escolar, fazer escolhas conscientes para a sua vida. Esse discernimento 
que se pretende provocar nos alunos envolve uma rede de saberes que precisam dialogar entre si. 
É interessante ao professor, em relação ao ambiente escolar e sua organização pedagógica, admitir 
um caráter hipertextual e não fragmentado do currículo. Materializar as redes na organização 
curricular formando conjuntos temáticos organizados sob uma dinâmica não conteudista e nem 
linear (RAMAL, 2012). 

DIETA E APRENDIZAGEM

A relação entre dieta e corpo é comumente relacionada à questão da estrutura corporal e 
saúde.  No entanto, o conhecimento acerca dos alimentos transcende a estética, afetando também 
o desenvolvimento cognitivo de cada indivíduo. O consumo excessivo de açúcar e gordura pode 
alterar regiões do cérebro envolvidas na memória e aprendizagem (MORRIS et. al. 2017). 

O processo de aprendizagem depende de uma série de fatores internos e externos 
que não serão contemplados em sua completude neste trabalho. Pretende-se apenas abordar a 
relação entre dieta e alterações nas estruturas cognitivas para que este entendimento possa levar 
o público-alvo a escolhas alimentares mais prudentes. 

Assim, a divulgação de informações de saúde nos meios de comunicação de massa é 
uma ferramenta para transformar o indivíduo em ser atuante na sociedade onde vive, 
uma vez que a comunicação em saúde pode resultar no incremento da alfabetização 
em saúde da população. (PENNA et al, 2012, p.79)

Acreditamos que o trabalho de conscientização acerca da dieta possa ajudar os 
adolescentes que fizeram parte dessa intervenção a escolherem alimentos saudáveis e 
coerentes com suas rendas familiares. Além disso, seria possível contribuir para a otimização 
de seus rendimentos escolares; não no sentido puro e simples de notas ou conceitos, mas de 
aprendizagem em si.
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A PMC (PubMed Central) do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, publicou 
em 2017 um estudo elaborado por Amy Reichelt da Escola de Saúde e Ciências Biomédicas 
da Universidade de Melbourne, na Austrália, Fred Westbrook da Escola de Psicologia da 
Universidade de South Wales, em Sydney e Margaret Morris da Escola de Ciências Médicas 
da mesma instituição. Nas conclusões desta pesquisa os autores afirmam que a influência da 
alimentação vai além da obesidade podendo alterar também o intelecto.

A assim chamada dieta ocidental é rica em gordura saturada e carboidratos refinados. 
O consumo excessivo desse tipo de dieta está associado não só ao desenvolvimento 
de obesidade, mas também à redução global da função cognitiva, declínio cognitivo 
e demência.4 (MORRIS et al. 2017, p.1)

Dietas com consumo excessivo dos elementos citados acima podem afetar partes do cérebro 
ligadas à aprendizagem, memória e sistema de recompensa. O hipotálamo é a parte do sistema 
límbico que controla reações de raiva ou prazer (METRING, 2014, p.77). O açúcar, por exemplo, 
está ligado ao sistema de recompensa do cérebro por proporcionar prazer. Quando consumido, 
os receptores gustativos da língua são ativados e sinais são enviados liberando a dopamina, um 
neurotransmissor que provoca sensação de bem-estar. A ingestão de açúcar pode viciar por causa 
desse deleite que a dopamina provoca (PENNA, 2012). A figura 2 ilustra este processo.

Situações de estresse naturais do cotidiano, sobretudo na adolescência, que é a fase na 
qual o público-alvo deste trabalho se encontra, podem ser recompensadas de forma equivocada 
através do consumo excessivo de açúcar, que além de alterar o sistema de recompensas do 
cérebro pode prejudicar as habilidades de aprendizagem.

A Universidade da Califórnia realizou um estudo em 2016 em que a quantidade de 
açúcar na dieta foi aumentada em um grupo de ratos.  Observou-se que a comunicação entre 

Figura 2- Esquema que ilustra as reações das papilas 
gustativas ao açúcar

Fonte: http://corpohumanobiologiaemacao.blogspot.
com/2013/06/paladar-e-olfato.html 

http://corpohumanobiologiaemacao.blogspot.com/2013/06/paladar-e-olfato.html 
http://corpohumanobiologiaemacao.blogspot.com/2013/06/paladar-e-olfato.html 
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as células cerebrais foi prejudicada nos animais que consumiram maior parcela de frutose. O 
estudo em ratos sugeriu que esse tipo de dieta altera também a memorização. O hipocampo 
é o centro envolvido nas memórias de longa duração e permite a comparação de experiências 
pretéritas e presentes (METRING, 2014, p. 76). Tais processos são essenciais na aprendizagem 
e se esses forem prejudicados, a cognição também será.

O sistema digestório quando recebe uma dieta rica em gordura e açúcar sofre 
modificações em sua flora, aumentando a permeabilidade intestinal e consequentemente 
reduzindo a barreira de sangue que protege o cérebro, aumentando o fluxo de toxinas neste 
órgão essencial na aprendizagem.

Evidências recentes começaram a ligar microbioma intestinal à dieta e ao 
comprometimento hipocampal relacionado ao metabolismo. Dietas ricas em açúcar 
alteram as colônias de bactérias intestinais (microbiotais) e por sua vez aumentam 
a permeabilidade intestinal e reduzem a integridade da barreira hematoencefálica. 
Isso cria uma vulnerabilidade ao influxo de toxinas da circulação ao cérebro, 
potencialmente subjacente à disfunção cognitiva induzida pela dieta.5 (MORRIS 
et.al. 2017, p. 1)

Os estudos analisados para a realização desse trabalho sugerem que dietas pobres 
nutritivamente podem ocasionar uma deterioração cognitiva e seus efeitos são ainda mais 
devastadores nos cérebros em formação. O público-alvo deste trabalho é composto por 
adolescentes da rede pública com hábitos alimentares que incluem grande quantidade de gordura 
e açúcar. Com o objetivo de evitar a exposição aos riscos de danos ao cognitivo, pretende-
se conscientizar os alunos a respeito dos prejuízos que esse tipo de alimentação pode causar 
ao processo orgânico de aprendizagem, além de buscar alternativas de dietas coerentes com o 
contexto socioeconômico em que o público em questão está inserido.

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

O projeto Alimentação Saudável: construindo novos hábitos foi realizado em duas 
escolas públicas. A primeira é uma escola da Rede Municipal de Ensino, na cidade do Rio de 
Janeiro – RJ, localizada na Zona Norte da cidade. A turma escolhida nesta unidade escolar foi 
o 9 º ano, com 37 alunos, na faixa etária de 14 a 17 anos. O trabalho foi desenvolvido durante 
as aulas de Inglês, em dois tempos por semana. Na segunda escola, situada no município de 
Duque de Caxias – RJ, na Baixada Fluminense, a turma participante foi o 3 º ano do Ensino 
Médio, com 30 alunos na faixa etária de 16 a 18 anos de uma Escola da rede Estadual de 
Ensino. As atividades foram realizadas durante as aulas de Educação Física em dois tempos 

5 Recent evidence has begun to link the gut microbiome with dietary- and metabolic-associated hippocampal 
impairment. High fat and/or high sugar diets alter gut bacteria (microbiotal) colonies and in turn increase intestinal 
permeability and reduce blood brain barrier integrity (Noble et al apud Morris, 2017). This creates a vulnerability to the 
influx of toxins from the circulation to the brain, potentially underpinning diet-induced cognitive dysfunction. (Tradução 
dos autores)
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semanais de 50 minutos.

Para motivar os estudantes a participarem do projeto desenvolvemos uma aula abordando 
esta temática, a fim de que cada aluno refletisse sobre seus próprios hábitos alimentares. A aula 
contribuiu para que os educandos atentassem para os alimentos que fazem parte de suas dietas 
e percebessem quais poderiam parecer saudáveis, porém, serem prejudiciais à saúde por conter 
aditivos químicos, como conservantes e corantes.

A partir do embasamento teórico apresentado sobre interdisciplinaridade, pensamos 
oficinas que transitassem pelas disciplinas abordadas, sem isolá-las. Enquanto a Educação 
Física abordou os efeitos fisiológicos da nutrição, a Biologia discorreu sobre os nutrientes, a 
Neurociência apresentou a relação entre alimentação e aprendizagem e a Língua Inglesa forneceu 
o suporte linguístico para ampliar o acesso a informações nessa temática. Todas as disciplinas 
citadas foram trabalhadas em conjunto em um mesmo eixo temático: alimentação saudável, 
como será relatado a seguir. 

Planejamos oficinas que foram divididas por abordarem aspectos diferentes sobre o 
tema. A primeira explanava os conhecimentos referentes às necessidades de diferentes nutrientes 
e vitaminas para o bom funcionamento do organismo, o que requer uma alimentação variada, 
visto que, esses nutrientes e vitaminas são encontrados em tipos de alimentos distintos. Para 
que seja possível suprir o corpo de maneira adequada é preciso uma alimentação balanceada. 
A partir daí, refletimos a respeito dos hábitos alimentares dos estudantes. Nesta oficina foi 
realizada uma análise da tabela nutricional, que consta na embalagem dos alimentos. A intenção 
foi proporcionar aos alunos conhecimento básico para que eles conseguissem, mesmo que 
superficialmente, compreender as informações contidas na tabela. Além dos ingredientes e das 
suas quantidades ressaltamos que a tabela não é referente a todo o conteúdo da embalagem, mas 
sim a porções específicas, que geralmente são indicadas na mesma. A segunda oficina, ainda 
no conteúdo de Ciências, levantava a relação entre a alimentação e aprendizagem para que os 
participantes pudessem compreender que a nutrição pode afetar o cognitivo. Enquanto a oficina 
de Educação Física buscava pensar sobre os efeitos fisiológicos da alimentação.

O palestrante do 3° ano do ensino médio foi o professor de Educação Física e no 9° 
ano do ensino fundamental a professora de Língua Inglesa, ambos professores regentes nas 
respectivas turmas.

 As aulas com as oficinas foram divididas da seguinte forma:

• Primeira aula – tabela nutricional;

• Segunda aula – Análise da informação nutricional no rótulo das embalagens;

• Terceira aula – aprendizagem e alimentação;

• Quarta aula – Efeitos fisiológicos da alimentação;
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• Quinta aula – Adequação da alimentação ao orçamento familiar;

• Sexta aula – Instruções para a produção dos vídeos, entrega do roteiro,6 e 
planejamento dos mesmos;

• Sétima aula – entrega do vídeo piloto e sugestão de alterações. Também ficou 
estipulada a data do envio da versão final dos vídeos e devolutiva dos professores 
sobre os vídeos;  

• Entrega da versão final dos vídeos, apresentação dos grupos, combinamos onde o 
vídeo ficaria disponível para a consulta.

As oficinas incluíam a utilização de computador e projetor para as apresentações. 
Primeiro a tabela nutricional foi discutida e trabalhada com os alunos a fim de promover um 
melhor entendimento sobre as informações nela contidas. No final da aula, solicitamos que cada 
aluno levasse, no encontro seguinte, uma embalagem do alimento que mais consome ou que 
tivesse sido consumido recentemente, fosse por gosto ou praticidade.

Na segunda aula, houve a análise das embalagens trazidas pelos alunos, o que 
gerou um debate sobre a alimentação ideal e a que praticamos. A dinâmica foi mediada pelos 
professores regentes de Educação Física e Inglês no 3 ano do Ensino Médio e no 9 ano do Ensino 
Fundamental, respectivamente.

A última etapa foi a apresentação dos vídeos para a unidade escolar por meio da realização 
de uma oficina conduzida pelos alunos, na qual apresentavam os vídeos educativos confeccionados 
com o objetivo de conscientizar todos sobre a importância de uma alimentação saudável 

AS APLICAÇÕES

Conforme dito anteriormente, as aplicações foram realizadas em duas escolas diferentes 
e simultaneamente. Abaixo descreveremos as duas intervenções separadamente.

Aplicação do 9º ano do Ensino Fundamental

Desenvolvimento do projeto 

No ensino fundamental o trabalho começou com um levantamento dos hábitos alimentares 
do público-alvo por meio de um questionário respondido por 37 alunos. A primeira pergunta foi: 
“Assinale quantas refeições, que não sejam snacks, você faz por dia nos locais indicados”.

Escola___           Casa_____       Abrigo ____

Ao lado de cada opção o aluno deveria marcar o número de refeições consumidas por 

6 O roteiro está disponível no apêndice 1 e foi criado a partir das etapas do vídeo educativo, descritas no tópico de tecnologias.
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ele em cada local. Os alunos foram orientados a marcarem somente as refeições que não fossem 
lanches ou snacks. Dos 37 estudantes, 38% declararam fazerem duas refeições em casa e uma na 
escola. 24% declararam que fazem uma refeição na escola e uma em casa. 27% afirmaram que 
fazem apenas uma refeição na escola e 11% fazem refeições na escola e em abrigos. A figura 3 
demonstra a porcentagem de alunos que marcou o número de refeições feitas em cada localidade.

O segundo item do questionário indagava sobre as bebidas mais consumidas pelos alunos. 
51% marcaram a opção do guaraná natural, 24% marcaram refrigerante, 14% suco da fruta e 11% 

suco em pó, conforme pode ser observado na figura 4. 

Após o levantamento sobre os hábitos alimentares dos 37 alunos do 9º ano, a professora 
fez contato através de um grupo secreto em uma rede social virtual, o Facebook. Esta mídia 
social tem sido um meio eficiente de comunicação entre a docente e os discentes no decorrer do 

Figura 3 - Gráfico sobre as refeições dos alunos do 9 ano
Fonte: gráfico elaborado pelos autores com base no 

questionário respondido pelos alunos

Figura 4 - Bebidas consumidas pelos alunos do 9 ano.
Fonte: gráfico elaborado pelos autores com base nos 

questionários respondidos pelos alunos
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ano letivo. A figura 5 ilustra o momento em que a professora de Inglês avisou aos alunos que eles 
deveriam trazer embalagens na aula seguinte.

Na aula seguinte os alunos trouxeram embalagens de alimentos que haviam consumido 
no dia anterior. As mais comuns eram garrafas de refrigerante, copos de guaraná natural, pacotes 
de biscoitos doces e salgados além de papel de bala e pirulito. A figura 6 mostra o momento em 

que um grupo da turma monta um cartaz com material trazido por eles.

Em um primeiro momento eles foram divididos em grupos e somaram os valores gastos 
com os alimentos que haviam consumido. Cada grupo havia consumido uma média de 15 Reais 
com os produtos citados acima. O léxico referente aos números em Inglês foi rememorado 

Figura 5 - Ilustração da comunicação entre os alunos e a 
professora Mariana Vera Cruz, por meio do Facebook.
Fonte: imagem retirada do grupo da turma no Facebook.

Figura 6 - alunos da turma 1902 
produzindo os cartazes.

Fonte: foto tirada pela professora de Inglês 
durante a aula.
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para que cada grupo pudesse dizer o valor em língua estrangeira. A figura 7 mostra os alunos 
calculando os preços dos alimentos das embalagens.

No segundo momento da aula a professora solicitou que eles observassem os elementos 
nutricionais expostos nos rótulos e iniciou a oficina de Ciências em que os alunos puderam 
compreender as informações das tabelas nutricionais. Nessa etapa alguns componentes como 

sódio, açúcar, gordura carboidrato e sal foram pesquisados no dicionário de Inglês pelos alunos. 
Na hora da confecção dos cartazes eles separaram as embalagens por elementos. No cartaz com 
a palavra sugar (açúcar) eles colaram as embalagens de pirulito, biscoitos doces, etc.

Na aula seguinte foram estudados os efeitos fisiológicos na oficina de Educação Física. 
Problemas de saúde como diabetes e obesidade surgiram várias vezes durante as intervenções dos 
alunos. No fim, a oficina de neurociência foi ministrada mostrando que a alimentação também 

Figura 8 - cartazes produzidos pela turma 1902
Fonte: foto tirada pela professora de Inglês dos cartazes expostos na escola

Figura 7 - Alunos da turma 1902 calculando os preços dos 
alimentos.

Fonte: foto tirada pela professora de Inglês durante a aula.
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pode afetar a aprendizagem.

A relação entre a alimentação e a saúde é bastante difundida através dos meios 
midiáticos. Sabe-se, mesmo que superficialmente, dos efeitos estéticos do açúcar e da gordura 
no corpo, mas pouco se fala nos efeitos cognitivos da alimentação. A maior parte dos alunos 

afirmou que a relação entre a alimentação e a aprendizagem foi a que mais os surpreendeu.

Durante a aplicação das oficinas, o conteúdo formal de língua estrangeira foi direcionado 
para que no fim o aluno pudesse compreender rótulos nas línguas portuguesa e inglesa, além de 
buscar informações sobre os nutrientes em língua estrangeira também.

Os efeitos dos alimentos no corpo e na aprendizagem foram discutidos nas oficinas, no 
entanto não se pode ignorar o processo de construção da autonomia no ato da pesquisa. Obter 
informações nas oficinas é muito pouco, é preciso despertar o interesse para que o aluno possa 
caminhar com autonomia. Por esta razão a língua inglesa não foi mero apoio lexical se restringindo 
à memorização de vocabulário e confecção de cartazes. Neste caso as ferramentas linguísticas 
funcionaram como possibilidade de busca autônoma pelo conhecimento, já que munido dos 
conhecimentos necessários o aluno, durante o processo, teria que buscar informações nutricionais 
nas duas línguas, ampliando o contato com a diversidade textual, selecionando o foco de interesse e 
utilizando a informação obtida para fazer escolhas mais conscientes e coerentes na sua alimentação.

Adequação da alimentação saudável ao orçamento familiar e produção dos vídeos

Nesta última etapa os alunos deveriam pesquisar outras opções de dieta que tivessem o 
mesmo custo dos alimentos cujas embalagens foram coladas nos cartazes. Pesquisando os preços 
dos produtos através da internet, chegaram a conclusão de que cada grupo havia consumido uma 
média de 15 Reais. Então, com base nesse valor os integrantes dos grupos se dividiram para 
pesquisar e/ou criar receitas mais saudáveis de valor igual ou inferior a este. Cada grupo elegeu 
uma receita e as orientações para a produção dos vídeos foram dadas pela professora. A proposta 
inicial era de explorar ambientes externos como mercados e feiras, mas devido a problemas de 

Figura 9 - Cartazes produzidos pela turma 1902.
Fonte: foto tirada pela professora de Inglês dos cartazes expostos na escola.
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segurança no bairro em que a escola está localizada não foi possível fazer desta forma. Para 
preservar a segurança dos alunos os vídeos foram produzidos nas casas deles e na própria escola. 
Apenas dois grupos conseguiram entregar o vídeo dentro do prazo estipulado. O primeiro grupo 
gravou na casa de uma integrante na comunidade da Mangueira. A receita escolhida foi um suco 
de frutas com hortaliças. Todo o material para a receita foi doado por uma vendedora ambulante 
da própria comunidade. Trata-se de um vídeo de dois minutos em que uma aluna corta e coloca 
os ingredientes no liquidificador enquanto outra integrante do grupo narra o passo a passo da 
receita em Língua Inglesa. O segundo grupo produziu uma animação de três minutos em que um 
pai prepara uma salada de frutas para seu filho. Os alunos utilizaram os computadores da Sala de 
Leitura no horário de almoço. Este segundo vídeo7 dispõe de áudio e legenda em língua estrangeira.

Resultados

As oficinas e a confecção do trabalho despertaram interesse e envolveram não só os 
alunos do 9º ano como também outros membros da unidade escolar. A professora responsável 
pela Sala de Leitura esteve muito presente durante o processo além de alunos das turmas de 
aceleração que pediram para participar das oficinas e da produção dos vídeos.

Um novo questionário de 3 perguntas foi aplicado no final das etapas. A primeira 
pergunta tinha o objetivo de saber se o trabalho desenvolvido havia provocado alguma mudança 
na dinâmica alimentar dos alunos. Apenas 11% dos alunos afirmaram que mudaram seus hábitos 
alimentares. As figuras 10, 11 e 12 ilustram os resultados colhidos pela professora de Inglês 
através do questionário.

7 Estamos aguardando a autorização da Prefeitura e dos pais dos alunos para publicar os vídeos em algum canal virtual.

Figura 10 - Gráfico dos hábitos alimentares dos alunos após 
as oficinas.

Fonte: gráfico elaborado pelos autores com base no 
questionário respondido pelos alunos.
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Por outro lado, quando questionados se eles haviam levado ao ambiente familiar o 
conhecimento adquirido sobre os alimentos, 84% afirmaram que sim.

Quando questionados se após as aulas eles passaram a refletir sobre os alimentos que 
consomem, 76% afirmaram que sim.

Considerando que o objetivo não era mudar a alimentação dos participantes e sim fazê-
los refletir sobre os nutrientes consumidos, pode-se considerar os resultados bastante satisfatórios. 
A turma se envolveu profundamente, se mostrou participativa e interessada chegando a despertar 
interesse de outros grupos da escola no trabalho desenvolvido por eles. 

Figura 11 - Alunos que conversara sobre alimentação 
saudável com a família.

Fonte: gráfico elaborado pelos autores com base no 
questionário respondido pelos alunos.

Figura 12 - Alunos que passaram a refletir sobre os 
alimentos que consomem

Fonte: gráfico elaborado pelos autores com base no 
questionário respondido pelos alunos.
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Os vídeos foram encaminhados à Gerência de Tecnologia da Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro e aguardam publicação.

Aplicação no 3° ano do ensino Médio

 No ensino médio o inicio do trabalho foi informado aos alunos em sala de aula, numa 
turma do 3° ano o ensino médio, de uma escola da rede Estadual de ensino do Rio de Janeiro. 
O professor de Educação Física pediu para que os estudantes levassem, para a aula da semana 
seguinte, embalagens dos alimentos mais consumidos por eles em uma de suas refeições. A 
intenção inicial do grupo seria identificar quais alimentos são mais consumidos por eles. 

No mesmo dia que o docente informou sobre o trabalho em sua aula ele disparou as 
etapas do trabalho via whatsapp no grupo da turma e assim pretendeu fixar as informações e se 
a colocara disposição dos alunos para eventuais dúvidas no decorrer do projeto.

Na aula seguinte os adolescentes já estavam com seus grupos separados seguindo as 
orientações dadas via rede social (whatsapp). A proposta inicial era que montassem grupos de 
três a cinco alunos, mas eles informaram que o ideal seriam grupos com o limite de seis alunos, 
proposta aceita pelo professor. Cada grupo além das embalagens levou uma cartolina para que 
pudesse ser utilizada como cartaz. 

Cada aula do ensino médio nessa escola tem cinquenta minutos e as aulas de Educação 
Física englobam duas aulas semanais que ocorrem no mesmo dia. Nos primeiros cinquenta 
minutos de aula foi ministrada uma palestra, pelo professor de Educação Física, com o título: 
Alimentação saudável, construindo novos hábitos. A palestra levou informações sobre os 
alimentos mais adequados para uma dieta saudável, suas substâncias e efeitos neurológicos. 
Também foram abordadas questões como: interpretar uma tabela nutricional; identificar a ordem 
que os ingredientes aparecem na receita informada, na embalagem, e a quantidade, relativa, 
destes; efeitos fisiológicos que os alimentos podem gerar, aliados a uma prática regular de 
exercícios físicos; e na parte final ocorreu um debate sobre como gastar o mesmo valor monetário 
para substituir alimentos não saudáveis por outros de maior valor nutricional.    

Nos cinquenta minutos subsequentes o espaço foi destinado a perguntas dos alunos 
e a confecção dos cartazes. Surgiram diversos questionamentos por parte dos alunos como: 
professor se o ingrediente de maior quantidade no chocolate branco não é cacau, este aparece 
entre os últimos ingredientes, o consumo dele deveria ser quase que zero certo? Se eu ao 
consumir uma lasanha gasto o mesmo que proporcionalmente a um prato de arroz, feijão e ovos, 
é mais saudável eu comer bem ao invés de comer besteiras? Os discentes, nos cartazes, além de 
colar as embalagens foram instruídos a ressaltar os ingredientes dos alimentos e como poderiam 
trocá-los por outros mais saudáveis e, de acordo com a palestra, citarem possíveis benefícios em 
realizar tal substituição.
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Para a aula seguinte foi informado que cada grupo deveria gravar um vídeo, em local 
escolhido por eles como mercado, hortifrúti, ou feira livre. Nesse vídeo eles deveriam, a partir 
de um roteiro de base apresentado pelo professor, realizar comparações de alimentos de maior 
valor nutricional com os de menor valor nutricional e identificar se era possível, com o mesmo 
capital financeiro, ter uma alimentação mais saudável. 

Através da rede social whatsapp o professor tirou diversas dúvidas dos alunos, relativas 
ao trabalho. Usou também está ferramenta para receber os vídeos produzidos, para dar o feedback 
a turma de cada produto e dar dicas de como buscar aplicativos para a edição dos filmes. Para 
a edição dos vídeos os alunos recorreram aos discentes que tinham uma maior facilidade ou 
experiência na produção do mesmo quando esses eram de outros grupos. 

Figura 13 - Alunos da turma 3001, confecção dos cartazes
Fonte: imagens encaminhadas pelos alunos por meio do aplicativo whatsapp 

Figura 14 - Comunicação entre professor e alunos, 
por meio de aplicativo.

Fonte: Print de tela (comunicação entre professor 
e alunos), redes sociais e tecnologia no auxilio da 

educação
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Aproveitando este momento o professor sugeriu aos alunos que criassem uma página 
onde fosse possível alocar todas as produções feitas por eles para que esses vídeos não se perdessem 
depois e que, com eles, outros alunos também pudessem aprender um pouco sobre alimentação 
saudável por uma visão mais próxima a deles, aprender com os aprendizes. Os discentes criaram 
uma página no facebook com o nome de: Alimentação Saudável 3001. Link: https://www.
facebook.com/Alimenta%C3%A7%C3%A3o-saud%C3%A1vel-3001-1992687447459554/

Para a consolidação do projeto os alunos realizaram uma apresentação, no auditório da 
unidade escolar, para alunos de outras turmas. Neste dia eles falaram sobre como é possível se 
alimentar de forma saudável e gastar pouco dinheiro e contaram um pouco da trajetória que eles 
tiveram até a construção da página, nas redes sociais. Por fim, convidaram os que assistiam à 
palestra, que acompanhassem (curtir) a página do Facebook.

Figura 15 - vídeos produzidos pelos alunos da turma 3001.
Fonte: Print de tela (página dos alunos no facebook), redes sociais e tecnologia 

no auxilio da educação

Figura 16 - apresentação dos vídeos da turma3001.
Fonte: imagens encaminhadas pelos alunos por meio do 

aplicativo whatsapp

https://www.facebook.com/Alimenta%C3%A7%C3%A3o-saud%C3%A1vel-3001-1992687447459554/
https://www.facebook.com/Alimenta%C3%A7%C3%A3o-saud%C3%A1vel-3001-1992687447459554/
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Resultados

Depois da apresentação dos discentes, o professor de Educação Física, utilizou 
o WhatsApp (recurso tecnológico) para fazer um questionário. Neste o docente fez três 
perguntas fechadas, onde as respostas, possíveis, eram: sim, mais ou menos ou não. Cada aluno 
participante deveria responder a elas no grupo da turma. A seguir estão os gráficos que mostram 
tais questionamentos e o percentual das respostas dadas por eles.  

O primeiro gráfico buscou identificar se antes do projeto os alunos consideravam ter 
uma alimentação saudável.

É possível notar que apenas 10% dos respondentes afirmaram que, antes da 
implementação do projeto tinham uma alimentação considerável saudável. Esse dado corrobora 
com a pesquisa de Gomes (2017), a mesma constatou o quão a alimentação dos adolescentes é 
inadequada. Essa era uma das motivações para o início da presente pesquisa. 

Muitas pessoas dizem que não se alimentam de forma adequada por achar que para 
fazê-lo, teriam que comprometer uma parte maior de seus orçamentos, (TEO, 2010). Para tentar 
desmistificar esse possível mito, os alunos deveriam, no processo de construção dos seus vídeos, 
realizar comparações de valores. Comparar quanto custaria para ter uma alimentação mais 
saudável a partir de preços dos alimentos que não tinham valores nutricionais adequados em 
uma dieta.  O próximo gráfico apresenta qual a percepção dos alunos em relação ao tema.

Figura 17 - Alimentação dos alunos antes do desenvolvimento 
do projeto.

Fonte: produzido pelos autores
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Figura 18 - Relação entre alimentação saudável e dinheiro.
Fonte: produzido pelos autores

Pode-se observar que 97% dos discentes, após suas pesquisas, afirmam que para se 
alimentar bem não é necessário gastar muito dinheiro. Para Teo (2010), o censo comum sobre 
alimentação pode influenciar, de forma negativa os hábitos alimentares dos indivíduos. Os 
discentes no início da pesquisa pensavam que para ter uma alimentação saudável era necessário 
pagar mais caro, censo desmistificado por eles após a análise de campo que fizeram.   

Para finalizar o questionário e compreender a percepção dos alunos em relação ao 
processo do trabalho, pode ser observada no gráfico 3. 

Os dados acima nos apontam que 97% dos discentes se consideram capazes para refletir 
a respeito de seus hábitos alimentares. Ao compreender os benefícios de uma dieta adequada o 
indivíduo tende a refletir sobre a importância da mesma, dado encontrado também por Gomes 

Figura 19 - Reflexão sobre hábitos saudáveis.
Fonte: produzido pelos autores



86 Interdisciplinaridade na sala de aula em relatos de 
professores

(2017). A partir do acesso às informações e as pesquisas que eles fizeram, os alunos têm a 
possibilidade de pensar se estão ou não consumindo alimentos adequados.

Considerações finais 

Analisando os resultados obtidos através dos questionários aplicados nos dois grupos, 
foi possível observar que a realização do projeto “Alimentação Saudável: construindo novos 
hábitos na escola”, contribuiu tanto para a tomada de consciência dos estudantes no que diz 
respeito aos alimentos consumidos em seu dia a dia, quanto para o desenvolvimento de sua 
autonomia nos processos de pesquisa e produção. Foi possível observá-los ocupando lugar 
central na construção de seu conhecimento, enquanto os professores atuavam como mediadores. 
Além disso os alunos puderam explorar a criatividade utilizando como ferramenta de auxilio 
um equipamento tão presente em seu cotidiano, inclusive na própria sala de aula, que pode ser 
também uma ferramenta pedagógica: o celular. 

 Na proposta inicial foi sugerido que os alunos frequentassem alguns locais públicos, 
utilizando seus aparelhos celulares. No entanto, apenas a turma de 3º ano conseguiu realizar 
a proposta na íntegra. O 9º ano produziu os vídeos na escola por questões de segurança. A 
professora sugeriu a utilização de encartes ou sites de supermercado online, já que em ambos é 
possível ter acesso ao preço dos alimentos. 

Acreditamos que a intervenção pode ser aplicada em diversos anos de escolaridade na 
educação básica, com as devidas adaptações ao contexto.
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APÊNDICE I

ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DO VÍDEO

Seu vídeo precisa ter como tema a alimentação saudável, então pense formas de alcançar 
este objetivo. Pense em cada detalhe.

Sugerimos que visitem lugares que haja alimentação saudável, como por exemplo 
supermercado, feira, horta e outros lugares que tenha alimentação saudável. Use a criatividade!

ETAPA 1

Para realizar seu vídeo é preciso pensar em algumas coisas e cumprir certas etapas.

1. Planeje tudo! Cada momento precisa ser pensado.  Pense no que o grupo quer 
gravar, qual será o assunto do vídeo, para quem (seu público-adultos, adolescentes, 
mulheres...)  e como quer falar.  Onde o seu vídeo será apresentado, o que o grupo 
precisará para fazer o e os resultados esperados. Lembre-se de falar de forma que 
seu público te compreenda.

2. Depois de pensar em todos os detalhes é hora de criar o conteúdo. É o momento 
de pensar o que dizer ao espectador e como ele irá interagir com o vídeo. Crie um 
roteiro com suas ideias para não esquecer de falar nada na hora da gravação.

ETAPA 2

3. Com o roteiro na mão, ‘partiu’ vídeo! Hora de criar o vídeo!

 Depois que gravar tudo precisa mostrar pr@ professor@ para conferir se as 
informações estão fazendo sentido ou se precisa explicar melhor. Depois pode 
editar, colocar sons, imagens e animações, quanto mais divertido melhor! Mas 
cuidado para não alterar as informações que estão no vídeo. Depois que tudo 
estiver pronto confira todo o vídeo, inclusive as informações.

4. Fase de testes, os outros grupos podem ver e dar sugestões pra melhorar os vídeos, 
só não esquece que toda vez que mexer no vídeo precisa conferir as informações e 
corrigir os erros.
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5. Como faremos para exibir o vídeo? A turma decidirá essa parte. Escolherão a 
plataforma digital e todos irão postar seus vídeos na mesma página, que terá o 
nome decidido pela turma.

Sugestões de temas que envolvem alimentação saudável

• Como me alimentar de forma mais saudável?

• Como me alimentar de forma mais saudável gastando pouco? 

• Receitas gostosas e mais saudáveis.

• Comprando alimentos industrializados gastamos o mesmo valor que comprando 
alimentos in natura?

Sugestões de locais  

• Supermercados

• Feiras

• Chácaras

• Hortas

• Cozinhas
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Resumo

O presente trabalho estudou o uso de História em Quadrinhos (HQ) como ferramenta de apoio 
pedagógico em sala de aula. Neste artigo, descrevemos os resultados de um experimento 
didático onde a temática da valorização da cultura Afro-Brasileira foi explorada com o apoio de 
uma História em Quadrinhos desenvolvida com a ferramenta Pixton. A proposta da história em 
quadrinhos desenvolvida foi a de apresentar personalidades brasileiras negras que se destacaram 
em seus campos de atuação. A HQ foi apresentada em sala de aula com o apoio de projetor 
(datashow) e seguiu uma abordagem em cinco etapas: Apresentação da HQ e sua leitura coletiva 
utilizando o Datashow; Discussão sobre o tema; Criação de novas Histórias e Avaliação. Como 
resultado da dinâmica proposta, observou-se um maior envolvimento do alunos na atividade 
proposta e um maior interesse, aferido por meio de entrevistas aos próprios alunos. Os resultados 
alcançados sinalizam o potencial do uso de HQs como ferramenta de apoio no processo de 
ensino, aumentando o interesse dos alunos pelos temas trabalhados em sala de aula.

Palavras-chave: Cultura Afro-brasileira. Interdisciplinaridade. HQ

Introdução 

A lei 10.639/03 estabelece como obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira 
nas escolas e completa, em 2018, 15 anos de existência.  A atual Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) traz, ainda em sua introdução, uma orientação para que as escolas “[...] considerem 
as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades 
linguísticas, étnicas e culturais.” (BRASIL, p.15).  Entretanto, o processo de reconhecimento da 
cultura afro-brasileira em nossa sociedade ainda caminha de forma lenta, criando um abismo 
contido de um misto de preconceito e intolerância diante da falta de conhecimento histórico por 
parte do povo brasileiro. Corroborando com essa ideia, Ligiéro (2011) destaca que 

A incorporação das culturas africanas e ameríndias ao processo educacional 
é igualmente importante, pois não se trata apenas de rever o lugar central que 
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tem ocupado uma de nossas heranças  (a europeia) como único receptáculo do 
conhecimento humano, mas também dar voz à história, à ciência e à filosofia das duas 
outras tradições  igualmente vivas na cultura popular, mas sem valor educacional. E 
mesmo as formas artísticas e esportivas como o samba, a capoeira, o futebol arte, a 
arte plumaria e a pintura corporal tem sido colocadas no liquidificador comum das 
chamadas culturas populares brasileiras. [...] (p. 276)

A história em quadrinhos (HQ) foi a forma que escolhemos para apresentarmos em sala 
de aula a proposta da valorização da cultura afro-brasileira e o combate ao racismo. Trata-se de 
um gênero textual que mistura linguagem verbal e não verbal para narrar um acontecimento. 
Ela pode ser impressa ou digital além de ser de fácil acesso e de ampla aceitação entre crianças, 
adolescentes e até mesmo adultos. De crescente valorização do seu uso pedagógico pelos 
docentes é objeto de pesquisa e investigação de diversos cientistas. O cartunista americano Will 
Eisner, ao escrever sobre as HQs, expõe que 

“Em sua forma simples, os quadrinhos empregam uma série de imagens repetitivas 
e símbolos reconhecíveis. Quando são usados vezes e vezes para expressar ideias 
similares, tornam-se uma linguagem – uma forma literária, se quiserem. E é essa 
aplicação disciplinada que cria a “gramática da Arte Sequencial”. (EISNER, 
1989, p. 8).

O homem sempre teve a necessidade de se expressar através de imagens e de forma 
sequencial. Podemos comprovar com os registros do homem pré-histórico com suas pinturas 
rupestres e imagens de ações. Os egípcios também utilizavam as imagens para narrar as histórias 
de vida dos faraós e do cotidiano do povo. Desta forma assim como os exemplos citados, 
observamos em todos os períodos da história a necessidade do homem de registrar a sua vida 
utilizando uma narrativa em sequência. 

As HQs surgiram no século XIX, nos Estados Unidos, nos suplementos dominicais dos 
jornais. Se tornaram muito populares e logo surgiram revistas dedicadas somente a elas, como 
a Action Comic Magazine que tem como personagem principal o Super-Homem.  Em 1950, a 
leitura das HQs diminui devido ao baixo interesse da população.  O psiquiatra alemão Frederic 
Wertham, residente nos Estados Unidos, em seu livro A Sedução dos Inocentes as acusa de 
serem o motivo das crianças não quererem ler mais livros, além de incitar a violência. 

Álvaro de Moya (1986), afirma que

[...] os comics surgiram no fim do século passado, no mesmo ano que o cinema. Mas, 
enquanto a invenção dos Lumière foi saudada como a sétima arte desde o princípio, 
com Méliès, Griffith, Eisenstein e Chaplin, os quadrinhos foram ignorados. Houve 
uma campanha contra, atribuindo às historietas a criminalidade infanto-juvenil. 
Diziam que as crianças se desinteressavam dos estudos e da leitura. Chegou a haver 
um clima de perseguição e proibição [...] (p.7) 

Foram muitas as mudanças ocorridas na história das HQs. Sua evolução deu-se 
acompanhando as transformações sociais e econômicas de seus países de origem, sendo 
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divulgada inicialmente em tirinhas jornalísticas dominicais e tendo ampla disseminação nas 
bancas de revistas. Na década de 60, as histórias em quadrinhos brasileiras tiveram seu boom 
com a editora Abril com suas versões dos quadrinhos da Disney, Ziraldo e Maurício de Souza 
que até hoje tem seus personagens conhecidos mundialmente. Vale também destacar os mangás, 
história em quadrinhos japonesa, nos anos 90. 

Com o avanço da internet, a disseminação dos quadrinhos e o aumento da sua 
aceitação cresce a partir dos anos 2000, pois a sua utilização valoriza as situações do cotidiano 
dos adolescentes (CABELLO; DE LA ROCQUE; SOUSA, 2010). Contudo, ainda são pouco 
utilizadas no ambiente escolar e foram, por muito tempo, consideradas irrelevantes para a 
aprendizagem. Eram desprestigiadas e consideradas apenas instrumento de entretenimento, de 
fácil assimilação e ainda existindo poucos estudos sobre a sua aplicação na escola 

Os quadrinhos são híbridos, ou seja, misturam textos e imagens. Por apresentarem 
uma linguagem mais próxima do dia-a-dia do aluno, auxilia no processo de aprendizagem e 
estimula a inteligência através de interpretações, aumentando a capacidade de compreensão dos 
discentes. O pesquisador Waldomiro Vergueiro apresenta a vantagem da utilização das HQs e 
afirma “a interligação do texto com a imagem, existente nas histórias em quadrinhos amplia 
a compreensão de conceitos de uma forma que qualquer um dos códigos, isoladamente, teria 
dificuldades para atingir.” (RAMA; VERGUEIRO, 2004, p.23) 

Vemos a necessidade de ampliar a discussão dessa ferramenta pedagógica que ganha 
espaço no currículo da Língua Portuguesa e da Literatura, mas que possui diferentes maneiras 
de ser investigada em outras áreas de conhecimento, buscando a Interdisciplinaridade. Letícia 
Carvalho e André Martins afirmam em seu artigo

Hoje em dia, já se percebe que as HQ’s possuem potencialidade pedagógica especial 
e podem dar suporte a novas modalidades educativas, podendo ser utilizadas em 
todas as disciplinas. A utilização desse gênero textual em sala de aula deve ser um 
ponto de reflexão àqueles que se dispõem a ensinar (CARVALHO; MARTINS, 
2009, p. 129).

Atualmente, podemos encontrar na internet HQs eletrônicas de naturezas diversas além 
de softwares para a construção das mesmas à nossa disposição. Neste artigo apresentaremos 
um exemplo de aplicação pedagógica de construção de histórias em quadrinhos utilizando uma 
ferramenta tecnológica online. 

Fundamentação 

Trabalhar com projetos interdisciplinaridades auxilia o aluno a compreender um 
assunto de uma forma mais completa, mais integrada. A divisão do ensino pode impedir que o 
aluno veja como as informações e conhecimentos estão relacionados, de que modo os saberes 
se entrelaçam, já que a vida e a história não estão divididas em blocos. Segundo Morin (2000)
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A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e reducionista 
rompe o complexo do mundo em fragmentos dijusntos, fraciona os problemas, separa 
o que está unido, torna unidimensional o multidimencional. É uma inteligência 
míope que acaba por ser normalmente cega (p.43).

A compartimentalização do ensino acaba dificultando a compreensão do aluno sobre 
a correlação que existe entre os conhecimentos. O aluno acaba não realizando as conexões que 
existem entre os saberes.  O conhecimento não é parte de um todo, e sim o todo, e o todo 
acontece simultaneamente e não em sequências temporais isoladas que podem ser estudadas 
negligenciando e anulando as outras disciplinas.

A interdisciplinaridade trabalha todas as linguagens presentes no conhecimento, ela 
integra todas as disciplinas para o bem maior, o todo, ou seja, o conhecimento real (LOPES 
et al., 2017). 

Buscamos mostrar no presente artigo a possibilidade de um projeto interdisciplinar, onde 
cada disciplina teve seu espaço e conversa com as outras tornando o aprender mais significativo 
e não fragmentado. As possibilidades são inúmeras, mas precisamos destacar alguns pontos para 
que fosse viável a aplicabilidade do produto. Neste trabalho envolvemos as disciplinas de Artes, 
Dança, Educação Física, Ciências e Língua Portuguesa e Literatura. 

Com as Ciências, mostramos que a genética trabalha com conceitos de hereditariedade, 
transmissão e variações de características passadas entre as gerações importantes para a 
constituição dos organismos (MOURA et al.2013). O conteúdo de genética é interdisciplinar 
atingindo o contexto social, moral e econômico em que vivemos, por isso é fundamental 
compreender sua importância e aplicabilidade para assimilar, refletir e debater tanto temas 
relacionados à saúde e meio ambiente como também à discriminação racial (JANN; LEITE, 
2010). “Dessa forma, compreendendo a importância e aplicabilidade dessa ciência o indivíduo 
tem condição de se posicionar, de forma coerente, frente a temas diversos da sociedade moderna” 
(MOURA et al. 2013).

Pensando na educação do corpo, em meio ao período que compreendemos como 
modernidade, surgiu uma forma peculiar de se pensar e agir em sociedade. Conhecida por 
Racionalidade Tecnológica, esta maneira de enxergar o mundo reduziu o corpo, antes visto como 
potente em criatividade, a instrumentação para atividades específicas, assim ocorre a negação 
do corpo (OLIVEIRA, 2006). A preferência pelos conteúdos eurocêntricos acentua ainda mais 
a instrumentação racional. A Educação Física, como parte integrante do currículo escolar, deve 
buscar, através da interdisciplinaridade e do reconhecimento da pluralidade cultural, meios 
para o desenvolvimento corporal como um todo, buscando romper com a lógica instrumental, 
promovendo a lógica dialética (COLETIVO DE AUTORES, 2012).

Nesse sentido, quando pensamos na disciplina de Artes e, em específico na Dança 
na escola, ela geralmente vem acompanhada de valores de uma estética cuja técnica rígida e 
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ideais geralmente de origem europeia distanciam-se da identidade cultural do aluno. Sobre esses 
valores reproduzidos por muitos professores, Lepecki (2003) afirma que essa prática vem de 
uma herança histórica: “[...] herança esta vinda da tradição europeia, onde a dança teatral surge 
como disciplina baseada em inquestionáveis premissas pedagógicas, éticas e estéticas; todas 
coniventes com a noção de poder absoluto [...]”. Ainda em seu artigo, Lepecki denuncia que 
essa dança que deseja, enquanto Arte, desenvolver o pensamento crítico, revela-se como “[...] 
uma área sombreada onde a dança me parece ainda titubeante, incapaz de agir de forma plena. 
Esta é a zona e o terreno onde caminha o corpo colonizado [...]” Sendo assim, colocar os alunos 
em contato com a cultura afro-brasileira, ao apresentarmos a bailarina Mercedes Baptista, se faz 
necessário,  não como um conhecimento somente de valor histórico, mas com o fim de reafirmar 
sua identidade cultural e sua própria memória, vivenciando as manifestações de diferentes 
matrizes estéticas  e culturais, que se transformaram, mas  permanecem vivas e resistem desde a 
colonização e a violência advinda da escravidão.

Nos livros sobre a arte brasileira, observamos poucas referências sobre pintores 
brasileiros negros, principalmente os que atuaram no final do século XIX e início do século 
XX, período do academicismo. Os irmãos cariocas João e Artur Timótheo da Costa, foram 
dois artistas precursores do modernismo brasileiro.  Os dois iniciaram seus estudos na Casa 
da Moeda e em 1984 matricularam-se na Escola Nacional de Belas Artes destacando-se em 
diversos gêneros artísticos. Ao passarem um período na Europa os dois irmãos puderam entrar 
em contato com diferentes movimentos artísticos, principalmente o Impressionismo. Em 1910 
foram convidados pelo governo brasileiro para integrarem o grupo de artistas que iriam decorar 
o Pavilhão brasileiro na exposição internacional de Turim. Ao retornarem para o Brasil foram 
convidados para decorar o Salão Nobre da sede do Fluminense Futebol Clube. Suas obras 
tiveram uma grande importância para a história da arte brasileira.

Em Língua Portuguesa e Literatura, destacamos a figura do carioca Joaquim Maria 
Machado de Assis, conhecido como Machado de Assis. Nascido no morro do Livramento, neto 
de escravos alforriados e que, apesar das dificuldades, publicou seu primeiro livro antes dos 15 
anos. Machado destaca-se por ser o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, além 
de jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Suas obras atingem quase todos 
os gêneros literários e pode ser considerado um dos maiores autores de nossa Literatura. 

Cultura Afro-brasileira: transversalidade no ensino

A escolha pela temática da valorização da cultura afro-brasileira vai além da defesa por 
lei. Ainda que seja necessário um documento legal que institua tal prática, buscamos proporcionar 
uma leitura crítica sobre a constituição da matriz étnica brasileira compreendendo que somos 
seres integrantes de um todo. A cultura Afro-Brasileira não é uma cultura a parte da brasileira, 
mas é necessário nesse momento destacá-la para que saiamos do eixo euro norte-americano. 
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O documento da LDB estabelece, em redação dada pela Lei nº 11.645 de 2008, que 
“os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira (...) serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 
brasileiras.” (BRASIL, 2017). No entanto, mesmo sabendo da importância da cultura afro-
brasileira na formação cultural, econômica e social do País, 

A socialização da criança negra, inserida em todos esses contextos de opressão e de 
subordinação, é dada de uma forma problemática e cruel, de maneira que, alguns 
indivíduos não se declararem negros devido a terem esse conceito/autoconceito 
invertido, formado por uma sociedade preconceituosa. Dentro do contexto escolar, a 
criança negra é vítima de sucessivos atos de racismo, começando pelo livro didático 
que, ao invés de representar o negro de forma positiva, só o mostra como inferior 
e escravo, ainda culpabilizando-o por tal fato ao enaltecer uma cultura (branca e 
dominante) enquanto anula e silencia outra. (SANTOS; PEREIRA, 2018, p.9)

Apesar do cenário da Educação Brasileira predominantemente eurocêntrico que, 
ainda hoje, emudece os alunos afro-brasileiros retirando deles qualquer traço representativo 
e identitário referente às suas matrizes de origem cujos povos apresentam diversas e ricas 
tradições, a cultura afro-brasileira não só resistiu historicamente à classe dominante, como ainda 
resiste. Ligièro (2011) afirma que

[...] foi assim que a estatuária tradicional africana, desqualificada diante do 
classicismo greco-latino, forneceu os cânones da arte moderna. Foi, assim, também, 
que, no Brasil, o soccer inglês se transformou de “vigoroso esporte bretão” em balé; 
[...]. Foi assim, ainda, que as fervorosas festas católicas da Penha, do Bonfim e de 
Bom Jesus de Pirapora se transformaram em festas do samba. E foi finalmente, assim 
também que, no Rio dos últimos anos 80, esse samba, expulso das quadras (não mais 
terreiros) nas escolas, recriou-se nos pagodes de fundo de quintal.

Assim, buscamos através da discussão sobre a valorização da cultura afro-brasileira, 
apresentando as HQs como ferramentas, possibilitar a reflexão crítica sobre a temática, buscando 
a reflexão coletiva sobre a influência da cultura afro-brasileira no desenvolvimento da cultura 
brasileira como um todo.

A HQ sobre valorização da Cultura Afro-brasileira

O produto aplicado no presente trabalho é uma história em quadrinhos (HQ). Esta 
foi criada por este grupo de professores a partir da ferramenta online Pixton. Em sua temática 
apresentamos personalidades, curiosidades e influências da cultura afro-brasileira com o objetivo 
de possibilitar sua valorização e reflexão crítica pelos alunos através do diálogo.

A História em Quadrinhos serviu de ponto de partida para a discussão sobre o 
reconhecimento e importância da cultura afro-brasileira. Após a discussão, foi desenvolvida a 
avaliação da discussão da temática e o momento de criação dos alunos de suas próprias histórias.
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Metodologia de aplicação 

Para que o trabalho apresente mais clareza na definição das etapas e venha a ser utilizado 
futuramente por outros professores, adotamos uma metodologia por fases:

Fase 1. Apresentação das HQ e Leitura coletiva da história utilizando o Datashow. É importante 
salientar que nem todos os alunos conseguem acesso ao conteúdo via internet, então, se faz 
necessário apresentar a HQ para toda turma através de uma leitura coletiva.

Fase 2. Discussão sobre o tema. Após a apresentação da HQ os alunos se pronunciam a respeito 
da temática.

Fase 3. Criação. Nessa fase os alunos criam seus próprios quadrinhos fazendo uma continuação 
do texto apresentado, tomando como base as discussões em sala de aula.

Fase 4. Avaliação das atividades realizadas. 

Fase 5. Pesquisa para que os alunos pudessem opinar sobre a importância da temática e do uso 
da Histórias em Quadrinhos. 

Procedimentos

Aplicação das fases iniciais se deu pelo desenvolvimento da atividade na disciplina 
de Língua portuguesa/ Literatura com as turmas de NEJA II e NEJA III, no CIEP 244 Oswaldo 
Aranha localizado em Magalhães Bastos, Rio de Janeiro. A proposta consistia em conhecer a 
história em quadrinho que abordava o tema Valorização da Cultura Afro-brasileira e produzir 
outras histórias utilizando contos de um dos famosos personagens citados: Machado de Assis.

Com o formato de “sala de aula invertida”, utilizando o grupo fechado no Facebook, foi 
feita a proposta da leitura da história. (fase 1). Foram postados, além da HQ, fatos e informações 
sobre este tão renomado autor na Literatura Brasileira que, muitos não sabiam, era mulato, neto 
de escravos alforriados, nascido no Morro do Livramento, órfão e epilético. Disponibilizamos 
também sugestões de alguns contos Machadianos que seriam o ponto de partida para construção 
de novos quadrinhos criados no ambiente presencial. 
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Desta forma, as turmas tiveram acesso à proposta antes de chegarem à sala de aula através 
das postagens realizadas no ambiente virtual. Selecionamos quatro contos: Noite de almirante, A 
carteira, Curta história e Uns braços. Durante as aulas no CIEP, revimos a HQ projetada com data 
show, na lousa digital e realizamos uma roda de conversa sobre o assunto ressaltando cada um 
dos citados na história. Os alunos falaram suas opiniões, como se deparam com os preconceitos 
sofridos no cotidiano e como enfrentavam a situação para que sejam uma voz ouvida na sociedade 
(fase 2). Destinamos mais tempo para releitura dos textos propostos anteriormente e produção de 
novas HQs.  As turmas foram divididas em grupos de quatro alunos e, com a orientação e apoio da 
professora durante a aula, desenharam suas histórias a partir dos contos lidos.

As produções foram apresentadas para toda a turma, pois os textos eram diferentes e 
todos queriam conhecer os produtos dos outros grupos, que posteriormente, foram expostos 
nos murais do CIEP (fase 3). Observamos que os estudantes ficaram bastante interessados e 
curiosos com os contos apresentados. Preocuparam-se com a produção escrita, ampliaram seus 
conhecimentos linguísticos e literários, além de receberem informações e curiosidades das 
outras áreas abordadas na proposta da HQ.

Ao aplicarmos o projeto no ensino de Ciências, a professora utilizou a HQ em turmas 
de oitavo ano do Colégio e Curso Aplicação, do bairro da Taquara no Rio de Janeiro com alunos 
da faixa etária entre 13 e 15 anos. 

Iniciou-se a aula com a matéria de genética com conceitos de genes, variabilidade 
genética, Primeira e Segunda Lei de Mendel. Após uma aula de exercícios com o auxílio do 
datashow e o quadro interativo os alunos assistiram trechos do documentário “O menino 23” e 
posteriormente leram, através da exibição no quadro, a HQ formulada. 

Os alunos discutiram os conceitos de eugenia, dominância de raça, significado de raça e 
mutação. E a partir disso tiveram que criar histórias em quadrinhos relacionando nossos debates 
sobre as aulas de genética, a HQ e o documentário. Essas histórias deveriam ser feitas em grupo 
e em casa. Os alunos puderam optar por utilizar o Pixton ou desenhar sua própria história, já que 
alguns não se sentiam à vontade de desenhar por achar que não conseguiam, enquanto outros 
achavam que encontrariam dificuldades para manusear a ferramenta.

Em Dança, a pesquisa foi realizada na semana da Consciência Negra para estudantes 
do 9º ano do Ensino Fundamental II do Colégio Pedro II, unidade SCII, no laboratório de 
informática da instituição. A aplicação deu-se através de breve contextualização para imersão do 
conteúdo a ser explorado.

Nessa primeira etapa dois materiais audiovisuais foram apresentados: um trecho 
do documentário “Balé de pé no chão: A Dança Afro de Mercedes Baptista”, que traz toda a 
trajetória da personalidade a quem pretendia-se aprofundar; e a entrevista “Ismael Ivo: acreditar 
pra mim é uma obsessão”, para emergir de forma superficial questões relacionadas ao gênero e 
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ao preconceito na Dança. Feito isso, a HQ foi apreciada pelos alunos através de retroprojetor e 
a leitura ocorreu de maneira conjunta. Os estudantes ficaram surpresos em conhecer a estátua de 
Mercedes Baptista que se localiza na Praça Mauá, no Centro do Rio, região onde uma das alunas 
reside, inclusive. Foi realizada breve discussão, promovendo o diálogo entre o documentário 
assistido com a HQ apresentada a eles. Após essa fase, todos os alunos foram convidados a 
conhecer a plataforma Pixton e a criarem um roteiro e uma nova HQ em grupo, relacionando-a 
aos conhecimentos adquiridos na aula.

Para a pesquisa sobre do produto, enviamos por e-mail, a HQ para apreciação e um 
questionário (anexo I) para alunos do ensino médio. Foram selecionados 15 alunos, participantes 
e/ou organizadores do evento quizomba (Colégio Pedro II) a partir dos critérios de inclusão: 
Faixa etária de no mínimo 15 anos; ter participado de um evento sobre a cultura afro-brasileira; 
ler a HQ e responder ao questionário. Dos 15 participantes, 9 foram do sexo feminino e 6 do 
sexo masculino. Não encontramos diferenças significativas nas respostas em relação ao sexo.

A partir da questão 3 até a 5 foram perguntadas o grau de importância da temática, 
do estabelecimento de uma discussão pós-apresentação da HQ e a criação de novas HQ pelos 
alunos. A maioria dos participantes respondeu que seria muito importante estabelecer essas 
relações para o desenvolvimento da temática.

Ao serem questionados sobre a possibilidade de o projeto alcançar seus objetivos, um 
participante (6,67%) acha que será plenamente alcançado, oito participantes (53,33%) acham 
que serão alcançados e seis participantes (40%) acham que serão parcialmente alcançados. 

Reflexões sobre os resultados 

Os resultados apresentados superaram e muito, as nossas expectativas. Por se tratar 
de um público adulto (NEJA II e NEJA III) poderia parecer que não se interessariam por HQ. 

Gráfico I – atribuição de nota para 
alcançar os objetivos do projeto

Fonte: os autores
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Entretanto, revisitaram a infância resgatando lembranças de quando liam histórias em quadrinhos. 
As produções foram artesanais, pois não tínhamos acesso à internet.

Durante o processo criativo, os alunos precisavam ler os textos e transformar os 
diálogos em uma linguagem acessível para o leitor, buscando a essência da história para quem 
não conhecia o conto inteiro. As ilustrações também deveriam complementar a história narrada, 
buscando integrar linguagem verbal e não verbal.

Enquanto desenhavam e prosseguiam com a escrita dos diálogos, notava-se a nítida 
preocupação com a escolha das palavras, bem como com sua grafia, além, claro, de transpor a 
ideia central do conto. Os estudantes demonstravam prazer na realização da atividade. E, acima 
de tudo, a valorização do tema abordado, sua relevância e compreensão sobre a falta de diálogo 
sobre o assunto. Abordamos de forma “leve”, mas trazendo a reflexão que deve ser constante a 
discussão sobre a situação da cultura afro-brasileira. Observamos também o interesse dos alunos 
nas demais áreas mencionadas. Despertou a curiosidade e constatamos que as disciplinas não 
precisam ser isoladas ou os assuntos tratados de maneira estanque. Vimos um grupo de alunos 
curiosos, atuantes e descobrindo informações sobre algumas personalidades de nossa História 
que não são conhecidos do grande público, mas que fazem parte de nossa cultura.

As histórias em quadrinhos foram finalizadas e ficarão expostas no mural do CIEP para 
que toda a comunidade escolar pudesse ver, conhecer e valorizar esta parte tão rica de nosso povo.  

Em Ciências, todos os alunos entregaram a atividade proposta, o que mostra o interesse 
desse grupo por esse tipo de técnica. Apesar dos alunos terem se interessado pela história criada 
pela professora, dos dez trabalhos produzidos apenas dois foram feitos na ferramenta Pixton, 
possivelmente pela pouca familiaridade com o site.

Os trabalhos elaborados retratavam situações de preconceito racial e explicação 
científica sobre fenótipos, herança genética e transmissão de carácter. Mantendo, assim, a 
discussão sobre o que foi abordado em sala, com acréscimo de algumas outras informações 
sobre a genética.

Refletindo sobre o processo de aplicação em Dança, percebeu-se inicialmente certa 
dificuldade em manusear o software, pois nenhum dos alunos conhecia o Pixton, mas os 
estudantes conseguiram ultrapassar essa dificuldade pois o desafio de criar uma nova HQ com 
uma gama enorme de possibilidades de cenário, de personagens, de posições corporais, cores e 
expressões que a plataforma oferece, os estimulou.

Avaliando o processo de criação da HQ, percebeu-se que tanto o roteiro quanto a nova 
HQ contaram com a participação de todos na sua construção. Também ficou claro, a partir da 
escolha do roteiro, o quanto os estudantes compreenderam a importância de Mercedes Baptista 
(1921-2014), primeira mulher negra a integrar o corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro, que tem em sua trajetória uma linda história de superação e resistência a sua identidade 
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e ancestralidade enquanto mulher afro-brasileira, considerada a precursora da Dança Afro no 
Brasil. Os alunos conseguiram, por meio da tecnologia, não somente criar sua própria história, 
mas também mostraram interesse em utilizar esse recurso em outras disciplinas.

A avaliação feita pelos estudantes indica a importância de se trabalhar com a temática 
escolhida pela equipe. Ao considerarmos tal tema, procuramos apresentar um ensino voltado às 
necessidades do aluno, mas também preocupado com a realidade brasileira. Ainda que este seja 
nosso intuito, a pesquisa nos revela a necessidade de aprofundar o assunto, principalmente ao 
destacar, em 40% dos participantes, que os objetivos serão parcialmente atingidos. Para tanto, 
é necessário que a temática permeia todo currículo escolar, a fim de que os conteúdos possam 
emergir da necessidade educacional brasileira e não apenas em conteúdos eurocêntricos. 

Ressaltamos que tanto os alunos que utilizaram o site como os que fizeram a HQ à 
mão gostaram da atividade proposta e criaram as suas com dedicação e afinco, mostrando que a 
proposta agradou a adolescentes, jovens e adultos. 

Momento de criação das histórias feitas à mão pelos adultos - 
Turma: NEJA II
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Histórias produzidas pelas turmas NEJA III
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Criação das histórias feitas pelos alunos utilizando a ferramenta Pixton 
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Considerações Finais 

É de extrema importância que a escola possibilite ao educando subsídios para o 
conhecimento da sua realidade. Realidade esta que, como descreve Camila Penna (2014) é 
moldada pelos padrões europeus, o padrão do colonizador.

Com o advento da colonização há a convergência de dois processos. A codificação da 
diferença entre dominantes e dominados em termos de raça e a articulação de todas 
as formas históricas de controle do trabalho em torno do mercado mundial (note-se 
que o capitalismo havia se tornado mundial com a descoberta das Américas). Esses 
dois processos não só foram convergentes como também estiveram conectados e se 
reforçaram mutuamente. Com efeito, a partir da descoberta da América toma lugar 
uma identificação da distribuição do trabalho com a raça. Em outras palavras as 
“raças inferiores” não deveriam ser destinadas ao trabalho assalariado, mas sim ao 
trabalho escravo. (PENNA, 2014, p.185)

Ao buscarmos a reflexão sobre o trabalho sobre a valorização da cultura Afro-brasileira, 
procuramos desenvolver subsídios para que os alunos pudessem pensar a sua realidade de modo 
que indaguem sobre a constituição de uma raça tida como superior. Para tanto, é necessário 
que o ensino busque possibilitar aos educandos, conteúdos que ampliem o horizonte, não 
negligenciando os clássicos, mas ligando-os à realidade dos alunos e a nossa matriz étnica. 
Ressaltamos, assim, a importância deste trabalho essencial em nossa sociedade ser apresentado 
de forma lúdica e prazerosa. O tema não se esgota, mas sabemos que contribuímos para reflexão 
de adultos e crianças de classes sociais e localidades diferentes para discussão urgente sobre 
valorização da cultura afro-brasileira.  

Conseguimos trabalhar de forma interdisciplinar, valorizando diversas áreas do 
conhecimento. Integramos estas áreas na HQ, de forma que os alunos se sentissem motivados na 
produção de suas histórias de acordo com cada disciplina, sem deixar as outras informações de 
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lado. Ao apresentarmos diversos personagens que foram importantes para a história do nosso país 
e que por motivos raciais alguns foram ignorados nos livros didáticos aguçamos a curiosidade 
dos alunos a buscarem outros personagens que também foram importantes para a história do 
Brasil. Concluímos que a proposta de escolher HQ para esta atividade foi positiva. A inserção 
das disciplinas também funcionou aumentando nos educandos a sua concentração e a vontade de 
aprender novos assuntos. A elaboração das HQs fez com que os alunos se unissem, refletissem 
sobre os diálogos, tomassem decisões em conjunto para assim construírem com originalidade o 
que seria apresentado aos demais colegas de classe. 
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ANEXO I

Avaliação da HQ sobre valorização da cultura afro-brasileira

1. Sexo: (    ) M    (   )F             

2. Idade: 

 (   ) 10 – 11 anos   (   ) 12 – 13 anos (   ) 14 – 15 anos (   ) 16 – 18 anos (   ) maior 
que 18 anos

3. assinale o grau de importância da temática apresentada pela HQ:

 (   ) Muito importante (   ) Importante (   ) Mais ou menos importante (   ) De pouca 
importância

 (   ) Sem importância

4. Assinale o grau de importância de se estabelecer uma discussão após a apresentação 
da HQ

 (   ) Muito importante (   ) Importante (   ) Mais ou menos importante (   ) De pouca 
importância

 (   ) Sem importância

5. Assinale o grau de importância de se criar novas HQs a partir da apresentação do 
material e uma discussão subsequente

 (   ) Muito importante (   ) Importante (   ) Mais ou menos importante (   ) De pouca 
importância

 (   ) Sem importância

6. Atribua uma nota de 0 a 5 para a aula sendo “0” os objetivos não serão alcançados 
e “5” para os objetivos serão plenamente alcançados.

 (   ) zero    (   ) 1    (   ) 2    (   ) 3      (   ) 4         (   ) 5
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Resumo

Este trabalho apresenta a elaboração e aplicação de uma proposta de prática pedagógica 
interdisciplinar cujo tema central gira em torno de relações étnico-raciais, racismo e marginalização 
social no contexto da sociedade brasileira, a partir da leitura de trechos do livro “Quarto de 
despejo – Diário de uma favelada”, de Carolina Maria de Jesus, e do conto “Espiral”, de Geovani 
Martins. A abordagem deste assunto tem como objetivo maior o combate à desigualdade racial e 
a promoção da equidade e da cidadania. O projeto consiste numa sequência didática com o uso 
de aplicativos digitais. O público-alvo do projeto foram alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
e do Módulo II do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos de unidades escolares do 
estado do Rio de Janeiro.  Como um projeto interdisciplinar, procuramos desenvolver o tema a 
partir dos múltiplos e complexos aspectos e fatores que forjam as relações raciais no Brasil e de 
um processo de visibilização de vozes historicamente subalternizadas. 

Introdução

A partir da nossa experiência com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), percebemos 
trajetórias de vida marcadas pela exclusão social e discriminação racial e a dificuldade em lidar 
de forma emancipadora em relação a tais conflitos. Por isso, consideramos de grande relevância 
abordar o assunto das relações étnico-raciais, com o intuito de mobilizar e enriquecer a reflexão 
dos alunos sobre sua condição no contexto da atualidade brasileira de forma crítica, para que 
consigam enxergar a capacidade de analisar sua perspectiva, visibilizar os lugares de fala e 
promover uma compreensão crítica em relação à condição do negro no Brasil.  

Assim, envolvemos em nosso projeto duas obras de literatura de autores negros e 
cuja perspectiva é a periferia: O livro “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus, e o 
conto “Espiral”, de Geovani Martins, publicado no livro “O Sol na Cabeça”. Os dois textos, 
de décadas diferentes (o primeiro de 1958 e o segundo de 2018), retratam com profundidade a 
marginalização social a partir da perspectiva do sujeito marginalizado. Nessas obras, o sujeito 



112 Interdisciplinaridade na sala de aula em relatos de 
professores

negro, a pobreza, a discriminação e diversas interdições (ao alimento, à literatura, e mesmo a 
certos espaços) se relacionam de modo intrínseco – e essa correlação serve de ponto de partida 
da problematização da condição do negro em nossa sociedade. 

Focalizando no relato do sujeito subalternizado, nosso objetivo problematizou os 
mitos referentes às relações raciais e aprofundar a exploração da relação entre marginalização 
e racismo. Nesse processo, a fim de contemplar a complexidade da questão, partimos de 
um olhar interdisciplinar. Isso significa que concebemos nosso projeto como um trabalho 
de construção do conhecimento jogando luz sobre saberes e vozes encobertas pelo modelo 
cultural, social e epistemológico ocidental moderno – colonial, bem como lançando mão de 
saberes das diversas disciplinas (para além da especialidade do conhecimento referente à 
formação de cada uma de nós). 

Entender e ressignificar as relações raciais no Brasil demanda buscar os variados 
aspectos desse fenômeno tão complexo, em que se entrelaçam questões epistemológicas, éticas, 
políticas, estéticas, linguísticas, sociológicas, históricas, geográficas... Enfim, entendemos 
que qualquer abordagem desse tema que o restrinja a um só desses aspectos, fatalmente o 
simplificaria de modo impróprio e o mutilaria como objeto de análise. Além de tentar abranger 
a mais ampla gama possível de saberes, nosso projeto tem em vista abranger a maior gama de 
olhares e vozes. Assim, a voz do aluno, a voz do negro, a voz do marginalizado, a voz da arte – 
perspectivas nem sempre identificadas como legítimas no caminho do conhecimento, tal como 
se dá na modernidade – terão lugar de destaque neste trabalho.

1. A Educação de Jovens e Adultos: questões raciais e sociais

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Básica que apresenta 
características particulares quanto ao perfil dos alunos, que têm ampla faixa etária – adolescentes, 
adultos e idosos –, diferentes níveis de escolarização e motivações diversas para o retorno à escola.  
Por conta dessas especificidades, desde sua origem, quando foi criada para atender a um público 
marginalizado e defasado, a EJA despertou discussões para construções de diretrizes próprias.

A Educação de Jovens e Adultos começou a ser pensada no ensino primário como tema 
de política nacional em 1940, por conta do alto índice de analfabetismo no Brasil. Na década de 
1960, com as perspectivas de Paulo Freire e os princípios da Educação Popular, a EJA se estendeu 
para o ensino ginasial.  Contudo, com o golpe civil–militar, essas ideias foram suprimidas e 
poucos avanços foram feitos na EJA por duas décadas. A partir de 1985 a EJA voltou a ser 
discutida e foi reconhecida como modalidade da Educação Básica na Constituição de 1988. Na 
década de 1990, com a instituição da LDB Lei nº 9394/96 a EJA foi considerada uma modalidade 
de Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio, a idade mínima para entrada 
passou a ser 15 anos, o que aumentou a demanda. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
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Educação de Jovens e Adultos foram estabelecidas no ano 2000, reconhecendo as diversidades 
e especificidades dos estudantes dessa modalidade de ensino. Em 2001, a EJA foi incluída no 
Plano Nacional de Educação (PNE) que estabeleceu metas para o atendimento ao público jovem, 
adulto e idoso para a erradicação do analfabetismo. (PARANÁ, 2006)

Segundo as orientações da Confintea (Conferência Internacional de Jovens e Adultos), 
a Educação de Jovens e Adultos deve contribuir para a formação de cidadãos democráticos, 
mediante o ensino dos direitos humanos e o estímulo à solução pacífica de conflitos e a erradicação 
dos preconceitos culturais e da discriminação, por meio de uma educação intercultural. Para tanto, 
é necessária a elaboração de currículos flexíveis, diversificados e participativos, que respeitem 
os conhecimentos construídos pelos jovens e adultos em sua vida cotidiana; a diversidade de 
etnias, de manifestações regionais e da cultura popular; e o acesso às modernas tecnologias de 
comunicação existentes para a melhoria da atuação dos educadores8. 

A questão racial e a diversidade cultural encontram nas Leis 10.639 e 11.645, que 
instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Culturas Afro-brasileiras e Indígenas, um apoio para inserir as 
culturas dos povos colonizados nos debates, diálogos e currículos escolares.  A Lei n. 10.639 de 
9 de janeiro de 2003, afirma que:

Art. 26-A Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição 
do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e 
de Literatura e História Brasileira. (BRASIL, 2003)

Após cinco anos a Lei 10.639 foi atualizada para a Lei 11.645, de 10 de março de 
2008 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 
9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”. (BRASIL, 2008)

Essa lei vem conquistando espaço nos currículos escolares como uma das formas de luta 
antirracista, pois possibilita a reflexão em torno das questões estruturais do racismo presentes 
nas práticas sociais e educacionais no nosso país.

As classes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, tanto no Ensino Fundamental 
quanto no Ensino Médio, recebem desde jovens que, por apresentarem distorção idade-série 

8 Fonte: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja-livro-01.pdf. Acesso em 01/09/2018
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optam por esse segmento, a adultos que retornam à escola após terem se afastado por motivos 
diversos; portanto, os grupos são heterogêneos. No entanto, têm em comum o fato de serem 
compostos por um número considerável de negros e negras que, em alguns casos, são a maioria. 
Assim, a questão racial atravessa a EJA e se faz urgente sua abordagem em sala de aula

Além disso, trata-se de um segmento que abrange diferentes culturas, as quais devem 
ser pensadas na construção do currículo. Para tanto, é preciso o diálogo com os discentes, 
de modo a descobrir aquilo que lhes é importante e desperta o interesse em estudar, em prol 
da contextualização da realidade do aluno com os conteúdos escolares e, consequentemente, 
permitir uma transformação social através da prática reflexiva das aulas.

Pensar a realidade da EJA, hoje, é pensar a realidade dos jovens e adultos excluídos. 
Segundo Miguel Arroyo (2001 apud Gomes, 2011), a Educação de Jovens e Adultos tem sua 
história muito mais tensa do que a história da educação básica. Nela se cruzaram e se cruzam 
interesses menos consensuais do que na educação da infância e da adolescência, sobretudo quando 
os jovens e os adultos são trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos e excluídos. 

A partir de nossas vivências como professoras da EJA, percebemos que a temática 
racial desperta o interesse dos alunos e alunas, uma vez que tal temática engloba a todos e 
todas. No entanto, tais discussões, em geral, ocorrem quando há uma exigência do conteúdo, 
como ao estudar a abolição da escravatura, por exemplo. Desta forma, as questões raciais não 
assumem papel de destaque, salvo em disciplinas específicas, como História e Sociologia, o que 
é insuficiente em turmas cujos atores são cotidianamente atravessados pelas questões étnico-
raciais. É preciso, portanto, re(pensar) o trabalho com a questão racial na EJA, inclusive em 
uma perspectiva interdisciplinar. Nas palavras de Nilma Lino Gomes (2011, p. 90): “pensar a 
realidade da EJA, hoje, é pensar a realidade de jovens e adultos, em sua maioria negros, que 
vivem processos de exclusão social e racial”.

Nessa perspectiva, educadores e educadoras da EJA devem levar em conta os 
processos sócio históricos de formação da sociedade brasileira, bem como as heranças que 
ainda carregamos em termos positivos e negativos, sendo o racismo, sem dúvida, uma delas. 
Dialogando novamente com Nilma Lino Gomes (2011), julgamos ser imprescindível tratar de 
forma crítica e reflexiva as questões étnico-raciais, sem perder de vista os processos de exclusão 
presentes na estrutura de nossa sociedade, a fim de “desnaturalizar as desigualdades” que vêm 
sendo reproduzidas há séculos. Para tanto, a referida autora questiona:

Como pode o público da EJA ser majoritariamente negro e pobre e essa especificidade 
não ser contemplada dentro das propostas de EJA? Como pode a discussão sobre a 
questão racial e EJA ser ainda tão pouco rebatida e problematizada pelos educadores 
e educadoras que trabalham com a EJA? Por que as pesquisas sobre juventude de 
periferia e políticas públicas para a juventude não consideram a questão racial? 
Como pode haver debates e pesquisas sobre EJA e diversidade cultural que não 
problematizem a questão do negro? (GOMES, 2011, p. 99)
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2. Pensando um projeto interdisciplinar 

Desde a época final do século XX, existe uma constatação amplamente compartilhada 
no campo do pensamento educacional: a de que há uma séria inadequação entre os saberes 
fragmentados em disciplinas – como ainda são os currículos e práticas pedagógicas 
predominantes – e nossa realidade e seus problemas, “cada vez mais polidisciplinares, 
transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários” (MORIN, 2003). Esse 
reconhecimento deriva de uma crise ainda maior, a crise do paradigma da ciência moderna e do 
positivismo, que foi o seu ápice. Segundo Edgar Morin:

a inteligência que só sabe fragmentar separa o complexo do mundo em pedaços 
separados, fraciona os problemas, unidimensionaliza o multidimensional. Atrofia as 
possibilidades de compreensão e reflexão, eliminando assim as oportunidades de um 
julgamento corretivo (...) Sua insuficiência em tratar nossos problemas mais graves 
constitui um dos mais graves problemas que enfrentamos. (MORIN, 2003, p.14)

Essa postura empobrecedora encontra-se materializada na especialização do objeto de 
estudo, através das ciências particulares e das disciplinas escolares que se fecham dentro de 
suas fronteiras. O preço a pagar pela hegemonia do modelo cartesiano de conhecimento é a 
descontextualização do saber, a estreiteza da visão superespecializada e o abandono de uma 
abordagem, de uma concepção de conhecimento, que poderia proporcionar o vislumbre de 
liames que entrelaçam as perspectivas.

Diante desse cenário, perguntamo-nos como constituir uma prática pedagógica que 
pudesse representar uma superação do paradigma reducionista, afirmando a complexidade 
inerente à realidade e às questões raciais e sociais. E as ideias de interdisciplinaridade nos 
serviram de embasamento e de inspiração.

A interdisciplinaridade, em primeiro lugar, consiste numa atitude crítica em relação 
ao modelo positivista de conhecimento. Mas não consiste num criticismo reativo e pessimista, 
mas sim criativo e propositivo. A perspectiva interdisciplinar reconhece os limites do paradigma 
dominante e propõe outra postura possível diante do conhecimento. 

Quanto às questões relativas às relações étnico-raciais, em primeiro lugar, as 
características da epistemologia hegemônica endossam a ideia de um sujeito universal do 
conhecimento, e a contemplação de forma exclusiva de uma só perspectiva. Sendo a perspectiva 
do conhecimento ocidental moderno exclusivamente eurocêntrico, é o homem branco o sujeito 
universal, na verdade – e as demais perspectivas, povos e saberes, considerados primitivos. 

Então, uma educação antirracista que se pretenda profunda e consistente, dentro da escola, 
deve redimensionar os saberes oficiais (disciplinares e epistemologicamente eurocêntricos), de 
modo a revelar a relatividade da perspectiva dita universal (do latim, universalis, que se remete 
ao uno) e permitir o vislumbre do que foi eclipsado por essa posição hegemônica. Assim, para 



116 Interdisciplinaridade na sala de aula em relatos de 
professores

revelar o que não fora “iluminado” pelo discurso hegemônico e dar conta das mais variadas 
faces e interpretações dessa temática, cremos numa postura interdisciplinar de construção do 
conhecimento e nos inspiramos nos dizeres de Ivani Fazenda: 

“A pesquisa interdisciplinar somente torna-se possível onde várias disciplinas 
se reúnem em torno de um mesmo objeto, porém é necessário criar-se uma 
situação-problema, onde a ideia de projeto nasça da consciência comum, da fé dos 
investigadores no reconhecimento da complexidade do mesmo e na disponibilidade 
destes em redefinir o projeto a cada dúvida, ou a cada resposta encontrada. Neste 
caso, convergir não no sentido de uma resposta final, mas para a pesquisa do sentido 
da pergunta inicialmente enunciada” (FAZENDA, 2008, p. 22)

O objeto/questão em torno do qual nos reunimos, tem a especificidade de constituir 
uma lacuna. Assim, faz parte de nosso trabalho significar a ausência, o silenciamento da voz dos 
marginalizados, mas isso só é possível se ressignificarmos e pormos em xeque a estrutura dos 
saberes oficiais (científicos e disciplinares). Entendemos que uma prática comprometida com 
antirracismo e com equidade social não pode consistir somente na adição de um tópico a mais 
na lista de conteúdos curriculares. Ela implica outra postura perante a noção de conhecimento de 
modo geral, uma postura que a interdisciplinaridade contempla. Significar o silêncio e reconstituir 
o que foi silenciado constitui criação de conhecimento, um conhecimento não mais apartado de 
seus contextos, em viva e dinâmica construção. Não se trata mais de buscar a única versão, mas 
revelar as perspectivas (os lugares de fala), de emancipar as vozes e fazê-las interagir.

A interdisciplinaridade não é mero meio para a integração de conteúdos, nem a 
justaposição de saberes de distintas disciplinas de forma complementar, mas constitui um fim em 
si mesmo enquanto uma construção do conhecimento a partir de uma relação de mutualidade, 
interação e co-propriedade. Segundo Yves Lenoir, trazendo Tochon (1990, p 100) à questão, 
“se a disciplina se refere aos conteúdos de aprendizagem de cada matéria do currículo, a 
interdisciplinaridade ‘corresponde a uma interseção estrutural da diversidade de conhecimentos 
ensinados” (Lenoir 2012, p.59). O prefixo inter, de origem etimológica latina, designa uma 
relação espacial entre elementos (intermediária), o relacionamento entre elementos, e também 
uma relação de reciprocidade. Acreditamos que todos esses sentidos são atualizados no conceito 
de interdisciplinaridade, uma vez que negando a autonomia absoluta e autossuficiência de 
cada disciplina, propõe um olhar de compreensão da realidade intrinsecamente integradora e 
contextualizada, que envolve esse caráter metadisciplinar. Cada ciência ou disciplina institui suas 
fronteiras com base na “fatia” de mundo que abstrai (do latim, derivado de abstrahere, significa 
destacar, afastar, puxar fora). Ou seja, se define em função de uma operação originária de separar 
um aspecto do real que no mundo não se encontra separada. Desta forma, todo conhecimento 
considerado irrelevante é ofuscado, descartado, invisibilizado. O objeto de estudo, assim, é 
forjado a partir dessa operação artificial de abstração, e, no mais das vezes, esquece-se disso, 
que é uma operação instrumental. 
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A interdisciplinaridade não se insurge contra a instauração de áreas específicas de 
conhecimento, as ciências particulares e as disciplinas, mas sim contra a tendência comum de 
superespecialização míope em relação à interdependência, convergência e complementaridade 
dos saberes específicos. A perspectiva interdisciplinar propõe um modo de conhecimento em que 
a solidariedade entre saberes e perspectivas representa riqueza do olhar, e revela a complexidade 
do real. Para além de uma metodologia didática e pedagógica para tornar mais eficiente o ensino 
de matérias específicas, uma perspectiva interdisciplinar de ensino deve ser capaz de ressaltar a 
relação dos conhecimentos.

É verdade que o custo dessa postura é assumir a incerteza, e nesse sentido, Ivani Fazenda, 
se refere à atitude de humildade que constitui uma perspectiva interdisciplinar. Humildade em 
relação ao próprio alcance e seletividade dos saberes disciplinares e seu caráter instrumental, 
bem como em relação ao próprio saber, entendido sempre como precário e perspectivo, do 
indivíduo, professor, pesquisador, sobretudo, em se tratando de um tema que envolve jogos de 
poder – como é o caso das relações raciais. Fazenda tem uma profícua leitura desse aspecto, 
segundo a qual para além de assumir a incerteza do conhecimento, enfrentar a incerteza faz-se 
necessário, e essa é a proposta da interdisciplinaridade através da sua compreensão como um 
projeto em parceria (FAZENDA, 2007).

 Uma abordagem interdisciplinar no campo do ensino requer uma postura humilde, 
generosa e solidária com a possibilidade do saber, com os saberes disciplinares e não disciplinares, 
consigo mesmo, com os pares (afins e diversos), com os teóricos, e com os próprios alunos. 
Enfrentar a incerteza significa, nesse sentido, abrir mão do terreno seguro que representam os 
saberes científicos, assépticos, da própria disciplina de especialização e torná-la permeável a 
elementos estranhos, historicamente renegados pela epistemologia hegemônica. Significa abrir 
mão da ideia de autossuficiência interna da disciplina e compartilhar paisagens com visões 
diferentes, abrir-se ao diálogo. Significa abrir mão do conhecimento pronto e acabado, do saber 
oficial, por um de outro tipo, mais genuíno e complexo, em construção permanente. Significa 
renunciar à cômoda relação escolar vertical em que preponderância do professor sobre o aluno, 
enquanto detentor do conhecimento, por uma relação horizontal em que o professor não esconde 
a fragilidade da precariedade inerente a todo conhecimento e as limitações do conhecimento 
científico, propondo-se a construir um saber colaborativo.

Segundo Morin (2003, p. 55), “a maior contribuição do conhecimento do século 
XX foi o conhecimento dos limites do conhecimento. A maior certeza que nos foi dada é a 
da indestrutibilidade das incertezas”. Entendemos que, diante disso, a interdisciplinaridade é a 
melhor postura pedagógica possível, que não ignora essa condição, não a encara como deficiência, 
nem reage a ela com um ceticismo radical. Ao contrário, propõe um modo de articular os saberes 
tradicionais (no campo da educação, as práticas pedagógicas, disciplinas e currículos) e outros 
por eles ofuscados, de modo a possibilitar o enfrentamento da incerteza. Assim, segundo uma 
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visão interdisciplinar, muito do que representa perturbações à ordem pretendida pelo paradigma 
moderno (e virtualmente banido) é reintegrado, sem o temor da perda da certeza. Isso porque 
a interdisciplinaridade privilegia o sentido de processo em relação ao de produto acabado, 
privilegia a riqueza do diálogo (que pressupõe abertura) em detrimento do discurso hegemônico 
de uma única voz.

3. O uso de aplicativos

Segundo Santos e Martins (2015), em nossa sociedade contemporânea o uso de tecnologia 
é cada vez mais amplo, inclusive no meio escolar, onde os alunos estão inseridos em uma nova 
cultura, a cibercultura. Nesse contexto, percebemos a necessidade de levar as novas tecnologias 
para o espaço escolar, para um melhor processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, o docente 
deve buscar se apropriar da tecnologia para direcioná-la de modo a auxiliar o aprendizado.

As novas tecnologias podem ser instrumentos transformadores e contribuir para o 
processo de ensino-aprendizagem, desde que o docente tenha o papel de mediador, direcionando 
a informação ao conhecimento. Para tanto, educadores e alunos precisam trabalhar coletivamente 
com as tecnologias digitais, onde a escola deve ser um espaço de orientação e apoio aos esforços 
dos alunos frente às potencialidades do mundo virtual, considerando não somente o conhecimento 
escolar, mas a experiência prévia do aluno e seu cotidiano. Desta forma, o uso de aplicativos não 
é apenas um recurso didático, mas uma forma de viabilizar a problematização das narrativas que 
dão sentidos à cultura vigente (HEINSFELD, PISCHETOLA, 2017). Acreditamos que o uso de 
aplicativos na sala auxilia docentes e discentes pois permite a aproximação do professor com 
a realidade do aluno e contribui para construção de uma sala de aula mais dinâmica e atrativa, 
possibilitando um espaço para a reflexão e discussão do mundo que nos cerca.

Além disso, o uso de aplicativos contribui para a inserção de novas práticas de letramento 
ao cotidiano escolar. Rojo (2012) defende a necessidade de uma pedagogia de multiletramentos 
em que o uso de novas ferramentas de áudio, de vídeo, de edição e diagramação se tornam 
essenciais. Afirma ainda que as tecnologias não devem ser utilizadas apenas como ferramentas 
de ensino, mas precisam tornar-se objeto de ensino e a escola não pode se manter à margem das 
exigências que esses novos letramentos fazem. Nas palavras da autora: 

As profissões da atualidade lidam com imagem, com som digitalizado, com programas 
de edição de fotos, ou seja, grande parte dos profissionais não opera mais, sem os 
textos multiletrados. Essa é a maneira de escrever do futuro, mas, para a juventude, 
esse já é o jeito como ela escreve e é desse jeito que ela vai viver e, inclusive, 
trabalhar. Esse é um dos motivos pelos quais o conceito de multiletramentos tem 
toda a relevância para a escola. Do mesmo jeito que ela alfabetizava para ensinar a 
assinar o nome no começo do século XIX e que alfabetizava para ler pequenos textos 
e depois mais complexos ao longo do século XX, agora é preciso letrar para esses 
novos textos que se valem de várias linguagens. (ROJO: 2013, p. 8-9)
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Portanto, propor uma pedagogia dos multiletramentos é essencial, uma vez que as 
tecnologias digitais introduzem novos modos de comunicação que demandam o desenvolvimento 
de diferentes habilidades, gerando a necessidade de diferentes letramentos.

De acordo com Rojo (2012), uma das principais características dos letramentos digitais 
é que eles são interativos, ou seja, permitem que o usuário interaja com diferentes interlocutores 
em diferentes mídias digitais. Essa característica favoreceu irmos além da mera interação e o que 
se busca, hoje, é o compartilhamento e a colaboração coletiva. Ou seja, abre-se a possibilidade 
de criar textos, vídeos, músicas, que podem ser compartilhados e que permitem a colaboração 
de terceiros. Isso gera uma nova lógica que exige novas formas de ensinar e aprender. O uso 
das novas tecnologias na escola pode despertar nos estudantes o orgulho de serem produtores de 
seus trabalhos, uma vez que podem encontrar na rede um espaço em que é possível dar vazão a 
suas produções, a sua própria voz.

Além desses aspectos, consideramos o uso das novas tecnologias através dos aparelhos 
celulares e aplicativos gratuitos ferramentas particularmente profícuas. Hoje em dia, mesmo 
as camadas mais pobres da sociedade possuem celulares. Dessa forma, utilizando os aparelhos 
individuais dos alunos, na direção de uma educação em tecnologia, tentamos driblar as carências 
infraestruturais das escolas aonde atuamos, as quais possuem laboratórios de informática. 

É ampla a utilização privada dos celulares entre nossos alunos, sobretudo para navegação 
e comunicação em redes sociais. Entretanto, no que se refere à circulação da informação, eles 
geralmente assumem a função de receptores, não de emissores. Em nosso trabalho, planejamos 
atividades em que eles assumam a posição de produção de informação, através da elaboração de 
memes (informação visual, geralmente de caráter irônico, comum nas redes sociais) e gravação 
de uma radionovela. 

Assim, dentro de uma reflexão sobre a era tecnológica em que vivemos, nosso projeto 
tem o potencial de problematizar a circulação de informação, as narrativas em circulação, e 
de onde partem as narrativas. Por outro lado, também tem o potencial de efetivar uma ação 
no sentido da democratização da produção de informação no espaço virtual, de promover a 
visibilização de narrativas com a perspectiva não hegemônica. 

4. Aplicação da proposta pedagógica: Sequência Didática com Uso de 
Aplicativos Digitais 

• (Re) Conhecendo Carolina Maria de Jesus e seu “Quarto de despejo”

“(...) ... As oito e meia da noite eu já estava na favela respirando o odor dos 
excrementos que mescla com o barro pobre. Quando estou na cidade tenho a 
impressão que estou na sala de visita com seus lustres e cristais, seus tapetes de 
veludos, almofadas de sitim. E quando estou na favela tenho a impressão que sou 
um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo.” (JESUS, 2014, p. 37)
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Como educadoras estamos convictas da necessidade e da importância de se abordar 
questões sociais e raciais nas aulas da Educação de Jovens e Adultos, tendo em vista o perfil dos 
estudantes desse segmento, em sua maioria negros e/ou oriundos da classe popular, trabalhadora. 
Assim, decidimos propor aos alunos a leitura de trechos do livro “Quarto de Despejo – Diário de 
uma Favelada”, da escritora Carolina Maria de Jesus, por tratar-se de um testemunho contundente 
das agruras que atravessam a vida de negros, pobres, favelados no Brasil. Carolina de Jesus 
estudou até a segunda série primária; a baixa escolaridade, no entanto, não a impediu de registrar 
em inúmeros cadernos suas vicissitudes como mulher negra que cuidava sozinha dos três filhos 
na favela do Canindé, em São Paulo. A fome e a miséria são descritas reiteradamente no relato da 
catadora de papelão, ao mesmo tempo em que denuncia o abandono no qual vivem os favelados. 

As atividades foram realizadas no turno da noite, nas seguintes unidades escolares: 
CIEP 239 – Professora Elza Viana Fialho, pertencente à Rede Estadual de Ensino, localizado 
no município de São Gonçalo / RJ, em duas turmas do Módulo 2, compostas por grupos 
heterogêneos, com idades entre dezoito e cinquenta e cinco anos; Escola Municipal Maria de 
Assis Barboza, localizada no município de Resende/RJ, em turma de 9º ano da EJA, composta 
por 18 alunos, com idades entre dezessete e cinquenta anos; Escola Municipal Francisco Portugal 
Neves, localizada no município de Niterói / RJ, em duas turmas de 9º Ano: 9C e 9D.

Antes de iniciar a leitura dos trechos previamente selecionados, os alunos foram desafiados 
a debater, em grupos, acerca das seguintes questões: O que é favela? Quem mora lá? Como são 
os favelados? Tais questões permeiam todo o livro e julgamos conveniente observar se a ideia que 
os estudantes tinham da favela coincidia com a da Carolina Maria de Jesus. Após as discussões, 
os grupos compartilharam seus relatos, dos quais destacamos as seguintes colocações: “favela é 
o lugar que sobra para os pobres e pretos”; “quando criança eu gostava de morar na favela, podia 
brincar, soltar pipa e jogar futebol, já na adolescência passei a sentir vergonha de morar na favela”; 
“para quem não mora na favela, parece ser ruim, mas pra nós, é normal, morar lá é como morar em 
qualquer outro lugar”; “na favela, todo mundo sabe da vida de todo mundo, tem muita fofoca”; “o 
pior de morar na favela é o medo, você tem medo de tudo”.

No momento seguinte, os estudantes leram alguns trechos do diário, previamente 
selecionados, e registraram, em grupos, suas primeiras impressões acerca dos relatos da autora. 
Os alunos leram os trechos com muita atenção e emoção, alguns afirmaram quase chorar diante 
da dura realidade de Carolina e seus filhos. Foi unânime a admiração pela força e foco de 
Carolina na luta contra a fome e as mazelas de seu trabalho e de sua vida na favela. Nesse dia, 
eles foram para casa com a tarefa de ler mais alguns trechos, a fim de que se aprofundassem mais 
na leitura do livro.



Questões sociais e raciais na educação de jovens e adultos: 
uma proposta interdisciplinar com o uso de aplicativos

121

• Racismo: precisamos falar sobre isso

“Eu visto preto

Por dentro e por fora

Guerreiro

Poeta entre o tempo e a memória”

(versos de Negro Drama, canção dos Racionais MC´s)

Para atender as demandas específicas de suas disciplinas de origem, cada professora 
procurou adequar a aplicação da sequência e os debates às necessidades de cada componente 
curricular. Nas aulas de Língua Portuguesa, os alunos sempre registravam por escrito suas 
impressões e a partir dos textos eram trabalhadas questões gramaticais. O mesmo foi feito 
nas aulas de Língua Inglesa, nas quais foram analisados trechos da obra em inglês, com foco 
em técnicas de leitura em língua estrangeira9 e na análise de alguns itens lexicais. Nas aulas 
de História, o trabalho com Quarto de Despejo norteou conteúdos específicos, tais como os 
governos de Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, na 
busca de aproximar os alunos do que seria uma Radionovela e dos governos, pois Carolina 
Maria de Jesus comenta e critica os políticos de sua época.  Ressaltamos, portanto, a necessidade 
de aliar o projeto às especificidades de cada disciplina.

As questões da primeira aula foram retomadas de duas formas: através da exibição do 
curta Carolina Maria de Jesus10 , com duração de quatorze minutos e a partir da leitura do conto 
“Espiral”, de Geovani Martins. Promovemos um debate sobre favelização, problematizando a 
formação das favelas no Rio de Janeiro e em São Paulo11. Ao falar da formação das favelas 
inevitavelmente fez-se referência à abolição da escravatura e suas implicações, como a 
marginalização dos negros que, por falta de políticas de inclusão social, foram forçados a procurar 
refúgio em habitações irregulares, sem infraestrutura; esses conglomerados improvisados 
representariam a perpetuação do abandono e da exclusão. 

Em uma roda de conversa, falamos sobre a vida da Carolina Maria de Jesus, suas lutas 
e também sua vitória ao ter seus escritos publicados, problematizando as questões inerentes à 
pobreza, à miséria, à fome, dentre outras recorrentes no livro. Os alunos ressaltaram os trechos 
que mais lhes chamaram atenção e alguns relacionaram as vivências da Carolina de Jesus às 
suas próprias vivências. Reiteradamente a autora fala das dificuldades para conseguir água, da 
luta diária por comida, dos problemas com os vizinhos, além de citar políticos. Temas como 

9 Skimming (compreender o sentido geral do texto através de inferências e do reconhecimento de palavras parecidas 
com o português) e Scanning (buscar informações específicas orientado por perguntas norteadoras).

10 Disponível em www.youtube.com, acesso: outubro/2018

11 Para encaminhar a discussão sobre favelização, partimos do vídeo O que é Favela? disponível em <www.youtube.
com>, acesso: outubro/2018.

http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
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alcoolismo e a falta de possibilidades de planejar e organizar a própria vida, tendo em vista a 
necessidade de lutar diariamente pela sobrevivência, também emergem dos relatos da autora. 
Sem dúvida, esse dia foi o ponto alto da sequência, pois nesse momento, na medida em que os 
estudantes relatavam suas histórias bastante semelhantes às da Carolina de Jesus, percebemos 
que, a despeito das diferenças espaciais e temporais, os pobres e negros atualmente ainda 
enfrentam desafios parecidos com os enfrentados em meados do século XX, período em que a 
autora fez seu testemunho. Definitivamente, tivemos um momento catártico nesse dia.

O conto “Espiral” foi trabalhado apenas na aula de História e despertou interesse por 
apresentar uma narrativa em primeira pessoa de um menino morador de favela e estudante de 
escola pública que sofre preconceito por conta de sua origem e aparência. Após a leitura, os 
alunos foram levados a refletir sobre as diferenças da favela descrita no enredo de Carolina de 
Jesus e de Geovani Martins. Foi notado, que a favela de Carolina era permeada pela fome e a 
atual, pela violência, e que ambas são compostas por pessoas pobres e sem condições de morar 
em outro local, vítimas da marginalização e preconceito da sociedade. Sobre os preconceitos 
raciais e sociais enfrentados pelos protagonistas de ambas as histórias, os alunos contaram que 
já vivenciaram situações semelhantes:

“... eu trabalho em uma oficina mecânica, e essa semana eu tive que ir ao banco depositar um 
dinheiro que meu chefe pediu, quando entrei no banco todos ficaram me olhando porque eu 
estava malvestido e sujo, o segurança ficou me encarando e a mocinha que ajuda as pessoas nos 
caixas, atendeu todo mundo e depois veio me ajudar. ”

“... direto no ônibus, quando eu entro, as pessoas ficam me olhando e seguram a bolsa, é por 
causa da minha aparência.”

“... só porque eu moro na Fazenda da Barra (bairro periférico de Resende), as pessoas acham 
que eu sou bandido.”

Destacamos uma questão que emergiu nas aulas de inglês com relação às palavras 
“favela”, que não foi traduzida no livro e “negro”, que adquire uma conotação pejorativa e deve 
ser evitada. Neste momento, aproveitamos a oportunidade para abordar a questão da importância 
que determinados itens lexicais adquirem, enfatizamos que podemos utilizar determinados 
termos e expressões tanto para reforçar preconceitos e estereótipos, quanto como instrumentos 
de resistência e contestação. Nessa mesma direção, apresentamos aos alunos algumas frases que 
contêm preconceitos raciais, mas que, por estarem naturalizadas nos imaginários individuais 
e coletivos, não são questionadas. Assim, pedimos aos alunos que pesquisassem, para a aula 
seguinte, expressões racistas comumente utilizadas, além de outras, antirracistas.

Ainda atendendo à uma demanda da aula de inglês, selecionamos trechos em que a 
Carolina Maria de Jesus descreve o que é ser negra para ela e pedimos aos estudantes que 
destacassem como foram abordadas no livro as questões raciais e da identidade negra. Na 
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sequência, compartilhamos as frases selecionadas do livro e as expressões racistas e antirracistas 
pesquisadas pelos estudantes. A partir dessa troca, promovemos um debate acerca das reflexões 
sobre o preconceito racial presente na linguagem usada no dia a dia.

Para finalizar a discussão, mantendo o foco nas temáticas racial e social, analisamos o 
registro feito no o dia 13 de maio de 1958, no qual a escritora registrou que embora fosse o dia 
de comemorar a libertação dos escravos, ela seguia lutando contra a escravatura provocada pela 
fome. Encerramos a roda de conversa pedindo que os estudantes refletissem a partir da pergunta: 
contra qual escravatura negros e pobres lutam atualmente?

• Etapa final: confecção de Memes e gravação da Radionovela 

“16 de JUNHO (...) O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade 
apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que 
atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza 
não seleciona ninguém.” (JESUS, 2014, p. 65)

Após compartilhar as respostas à pergunta: contra qual escravatura negros e pobres lutam 
atualmente?, os alunos foram desafiados a confeccionar memes e produzir uma radionovela. Em 
decorrência do tempo reduzido, não houve tempo hábil para a realização das duas atividades, 
assim, apenas uma turma gravou a radionovela, as demais criaram memes. 

Meme de internet trata-se de uma ideia ou conceito rapidamente difundido pela web. O 
tipo mais comum consiste em frases que veiculam informações com tom jocoso e trocadilhos, 
acompanhadas de figuras. Segundo Rojo (2012), com o advento dos recursos tecnológicos, os 
textos são cada vez mais híbridos, compostos por múltiplas linguagens, o que exige a capacidade 
de compreensão e de produção de cada uma delas.

Pedimos que produzissem memes no aplicativo Aviary12, os quais deveriam ter o 
potencial de levar mensagens antirracistas, utilizando, principalmente, as frases retiradas dos 
trechos do “Quarto de Despejo”. As imagens foram selecionadas no banco de dados nappy.com, 
cujo acervo gratuito reúne fotos que ilustram cenas do cotidiano, exatamente como milhões de 
outras disponíveis na internet, só que apenas de pessoas negras e pardas. 

Os alunos nativos digitais produziram os memes sem dificuldades, alguns inclusive 
fizeram dois ou três; já os imigrantes digitais, especialmente com idade mais avançada, 
apresentaram dificuldades desde o acesso à loja de aplicativos até a seleção das imagens 
e edição. As dúvidas foram sanadas via Whatsapp, porém, ainda assim, alguns estudantes 
pesquisaram memes prontos em vez de criar seu próprio texto; atribuímos esse fato a dois 
fatores: a dificuldade de manusear dispositivos eletrônicos e de se ver como produtor de textos 

12 É um aplicativo de edição de imagem para dispositivos móveis, disponível gratuitamente para baixar no play store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aviary.android.feather&hl=pt_BR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aviary.android.feather&hl=pt_BR
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na web. Cabe à escola, portanto, propor atividades que propiciem ao estudante a possibilidade 
de transpor essas barreiras e superar as limitações.

Em uma das escolas o produto final foi apresentado no Chá Literário, com a exposição 
dos cartazes e reprodução dos memes no Datashow; na outra, no evento em comemoração do 
aniversário da escola, através de um painel, confeccionado pelos alunos, com trechos do livro 
e alguns memes. Os estudantes apresentaram o material aos outros alunos da escola, alguns até 
ensinaram como fazer memes. Foi um momento em que tiveram a oportunidade de expor um 
pouco daquilo que aprenderam e se divertir com isso. Foi uma experiência bastante enriquecedora. 

Figura 1 - Alguns dos Memes produzidos nas aulas de Língua Portuguesa



Questões sociais e raciais na educação de jovens e adultos: 
uma proposta interdisciplinar com o uso de aplicativos

125

Figura 2 - Alguns dos Memes produzidos nas aulas de Inglês

Com relação à radionovela, a partir das respostas que emergiram acerca das 
problemáticas raciais e sociais que escravizam negros e pobres atualmente, a saber: o preconceito 
e o racismo sofrido pelos negros, o desemprego e a impossibilidade de melhorar de vida e o fato 
de viver cercado por violência e pelo tráfico de drogas, os alunos foram divididos em três grupos 
e orientados a escrever um capítulo para o folhetim, com os devidos efeitos sonoplásticos. Os 
textos foram revisados e, após os devidos ajustes, os grupos se separam na escola para gravar 
as suas histórias, a partir do aplicativo Gravador de voz13. Terminadas as gravações, os grupos 
encaminharam o áudio por bluetooth para a professora. Por fim, foi organizada a apresentação 
dos capítulos da radionovela. Os alunos ficaram ansiosos para ouvir as histórias do folhetim 
intitulado: “Um dia de um pobre, negro ou marginalizado no Brasil.” 

Com base na aplicação dessa proposta pedagógica, foi possível notar o empenho dos 
alunos em participar da sequência didática. Os textos escolhidos aproximaram os alunos de 
uma realidade que os cerca, os debates geraram um espaço para o diálogo de suas vivências 
e opiniões, a escrita autoral, a confecção dos memes e a gravação da radionovela com uso do 
celular, permitiram o desenvolvimento da criatividade, interação e autonomia. Aplicar atividades 
pedagógicas usando tecnologia pode gerar certa resistência inicial, mas produz nos discentes um 
maior interesse pelo assunto abordado em sala de aula, permitindo que eles reconheçam que suas 
vozes também podem (e devem) ser ouvidas e se coloquem como protagonistas no meio escolar.

6. Considerações finais
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As práticas de nosso projeto se deram em aulas das disciplinas de Língua Portuguesa, 
Língua Inglesa e História. Entretanto, devido ao caráter interdisciplinar pretendido e da 
contemplação consciente da complexidade da realidade e das relações sociais e raciais, as aulas 
apresentaram uma real ampliação de horizontes e interconexão de saberes. Afinal, como explicar 
a ausência do termo favela na língua inglesa sem extrapolar uma abordagem estritamente 
linguística? Ou como esclarecer a conotação pejorativa atribuída à palavra negro na língua 
inglesa, sem discutir as diferenças culturais como cada país define as relações raciais? Ou ainda, 
como significar o fato de que as obras trabalhadas, apesar de apresentarem uma distância temporal 
entre suas publicações de 60 anos, parecerem tratar de realidades contemporâneas, mantendo-
se somente nos conteúdos tradicionais de Língua Portuguesa? De fato, as questões suscitadas 
nas leituras propostas e condução das aulas revelam que só ganhamos em riqueza de produção 
de conhecimento ao borrarmos as fronteiras das abordagens clássicas de cada disciplina e nos 
abrirmos para além dos conhecimentos de nossa formação específica.

Além disso, propondo nosso projeto interdisciplinar como essencialmente colaborativo, 
como um conhecimento vivo feito em parcerias, pudemos constatar que quando chamados a 
serem protagonistas dessa produção, os alunos realmente assumem essa postura e se motivam. 
E eles começaram a se sentir protagonistas no momento em que se reconheceram na voz das 
obras propostas. Assim, as questões levantadas não se referem somente à compreensão do texto, 
mas na compreensão de si mesmos e de sua própria condição. Elaborando sentidos às obras de 
Carolina e Geovani, eles estavam elaborando sentidos de suas próprias vidas, e, assim como 
eles, projetando sua voz – uma voz entendida como contra-hegemônica.

Os alunos da EJA têm uma trajetória particularmente rica em experiências. E todo esse 
valor, o conhecimento pregresso que eles já trazem, veio à tona nas aulas. Pudemos constatar 
que a interdisciplinaridade, ao considerar e acolher inclusive os saberes que fogem do modelo 
moderno de conhecimento, constitui uma postura pedagógica especialmente profícua. O 
conhecimento gerado a partir da articulação dos relatos pessoais e visões de mundo dos alunos 
com outros saberes, possui a característica de estar calcado na vivência, relacionado à vida – e 
não entendimentos meramente abstratos. Dessa forma, os alunos ampliam e ressignificam as 
compreensões de sua própria realidade e do cotidiano. E nós também.
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Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo propor a criação de uma história em quadrinhos utilizando o 
software educacional HagáQuê a partir da reflexão sobre o cordel “Dandara dos Palmares” de 
Jarid Arraes. A autora aborda no cordel o protagonismo negro feminino na luta pela libertação 
dos negros escravizados no Quilombo dos Palmares.  A proposta é direcionada para estudantes 
do 5º ano do ensino fundamental. A intenção é que reflitam a partir do cordel sobre a importância 
da mulher negra na luta pela liberdade e pela sua representatividade na sociedade, produzindo 
uma história em quadrinhos inspirada nesta temática. A construção desta proposta aconteceu 
durante a disciplina Educação e Tecnologias no Espaço Escolar oferecida por dois dos autores 
deste texto no 1º semestre de 2017. A escolha das Histórias em quadrinhos se justifica pela 
sua abrangência de recursos de uso da imagem, da linguagem falada e da linguagem escrita, e 
principalmente por ser um recurso acessível e atrativo para as crianças.

Palavras-chave: história em quadrinhos – questões étnico-raciais – literatura de cordel.

1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios o homem conta histórias, narra fatos, eventos, busca nos mitos e lendas 
formas de explicar o inexplicável. Muitas histórias se repetem mundo a fora e se tornam clássicos 
por serem contadas por gerações e gerações. Como se sabe, essa prática vem se reproduzindo 
através dos tempos de maneira quase intuitiva. Elas chegam por diferentes portadores. Nas vozes 
de avós, pais, professores… Através de livros, revistas, jornais.... Atualmente, as histórias vêm 
se adaptando ao contexto tecnológico e se multiplicam em livros e quadrinhos digitais, vídeos e 
outras mídias. Neste texto vamos refletir sobre as histórias em quadrinhos (HQs) digitais e mostrar 
um pouco do seu percurso do papel ao digital e seus usos no espaço escolar.

Alguns autores e grupos de pesquisa têm se dedicado ao estudo exploratório sobre os 
quadrinhos. Para ampliar essa reflexão sobre as mudanças é preciso conhecer um pouco sobre a 
história das histórias em quadrinhos no universo do desenho e da linguagem.
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Por ser um rico instrumento de muitas interfaces, a revista atrai diferentes públicos, 
Segundo Krening, Silva e Silva (2015 p. 36)

“As histórias em quadrinhos são uma mídia contemporânea ao cinema e sugiram 
com a preocupação de representar e dar sensação de movimento, tornando a sua 
aproximação inevitável. Foi a partir de 1895 com o lançamento de Hagans’s Aley no 
suplemento comics dominical em cores do jornal New York, do Joseph Pulitzer que 
o formato das HQ se estabeleceria criando uma linguagem própria e reconhecível. ”

O surgimento das Histórias em Quadrinhos no final do século XIX, culmina com o 
surgimento do cinema e marca uma tendência do homem de buscar uma união entre imagem, 
linguagem falada e linguagem escrita.

A linguagem das HQs ganha profunda significação social e cultural e fica intimamente 
ligada ao jornalismo tornando-se um típico produto da cultura de massa.

Segundo Garcia (2012, p.26) existem controvérsias quanto ao surgimento das HQs. 
Alguns defendem que ela surgiu da criação do Menino Amarelo que gerou disputa judicial entre 
os jornais New York World e New York Journal no final do século XIX e outros dizem que a 
linguagem seria do suíço Rodolphe Töpffer, que já em fins da década de 1820 havia criado 
algumas histórias ilustradas que se assemelham muito aos quadrinhos atuais. 

As histórias em quadrinhos se popularizaram a partir da década de 1930, quando se 
conheceu seu real poder de mercado. Os super-heróis foram personagens que surgiram nessa época 
e ganharam enorme popularidade e reconhecimento tanto nos quadrinhos quanto no cinema.

Só mais tarde, por volta do ano 2000 que as histórias em quadrinhos voltaram a passar 
por uma importante transformação. Com a popularização da internet, as histórias migraram para 
o ciberespaço, ocasionando mudança estrutural na forma como estes conteúdos são produzidos, 
distribuídos e consumidos. Edgar Franco (2009 p.5) afirma que

As HQtrônicas (termo defendido pelo autor) compõem uma das novas linguagens 
características da contemporaneidade e da convergência midiática e que estas não 
vieram competir com suas contrapartes impressas, mas sim para abrir novos espaços, 
possibilitando o convívio das linguagens. 

Este artigo pretende abordar as histórias narradas em quadrinhos e seu caminho do 
papel ao digital. Tem como objetivo propor a criação de uma história em quadrinhos através 
do software educacional HagáQuê14 a partir do cordel “Dandara dos Palmares” de Jarid Arraes. 
A proposta é direcionada para estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. A intenção é que 
reflitam a partir do cordel sobre a importância da mulher na luta pela liberdade e que possam 
criar uma história em quadrinhos inspirada nesta temática.

14 O software HagáQuê foi desenvolvido pelo NIED (Núcleo de Informática Aplicada à Educação) da Unicamp 
(Universidade de Campinas).



130 Interdisciplinaridade na sala de aula em relatos de 
professores

Todo o povo negro tem sua história escondida e nublada pelo manto da exploração e da 
escravidão e a mulher negra viveu de maneira mais intensa esse preconceito, sendo poucas vezes 
reconhecidas como heroínas e protagonistas na luta pela liberdade.

Levar o cordel à escola é possibilitar a ampliação do repertório literário, além de instigar 
à reflexão e ao questionamento, propondo uma mudança de paradigma sobre o lugar da mulher 
negra na história do Brasil.

Com o avanço das tecnologias, os meios de comunicação e artes sofreram influência 
e transformações. A música, a arte, as histórias estão encontrando outras formas de chegarem 
ao seu público.

Com a reflexão a partir do cordel de Jarid Arraes, pretendemos trazer para a sala de aula 
uma reflexão sobre a representatividade da mulher negra brasileira, assim como do povo negro, suas 
possibilidades de protagonizar histórias bem-sucedidas e de empoderamento15 nos diferentes espaços. 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO

Pensar numa tecnologia para produzir algum trabalho na escola não é uma tarefa tão 
simples. A proposta de utilizar as histórias em quadrinhos como o meio de criação das histórias 
que serão criadas pelas crianças, nos mobilizou, primeiramente, a buscar um site que atendesse 
a nossa primeira demanda: personagens negras em diferentes espaços. 

O software HagáQuê não foi uma escolha, mas uma possibilidade de ferramenta para 
a criação das histórias. A primeira alternativa foi o site Toondoo.com que apresenta maior 
variedade de cenários, personagens, formatos de quadrinhos e diálogos para o/a estudante. A 
inscrição no site é grátis, mas não tem como realizar o download, tendo a obrigatoriedade de ter 
acesso à internet, sendo este o maior empecilho para o seu uso. 

Entendemos que a tecnologia vem para auxiliar e dinamizar o processo educativo. 
Desperta nas crianças a curiosidade e as desafia a cada clique na tela. A escola nem sempre se 
encontra preparada para atender as propostas sugeridas pelo/a professor/a e nem a vontade de 
explorar dos/as estudantes. Muitas vezes, opta-se por modificar a atividade em prol do software 
ou do que a escola oferece em termos de tecnologias digitais. Por conta desta limitação, muitos 
projetos precisam ser adaptados e acabam limitando o trabalho a ser desenvolvido. Mesmo 
com essa restrição, já é comum os/as estudantes apresentarem alternativas inovadoras para 
o desenvolvimento de alguma atividade. Com a expansão do acesso à informação através da 
internet e das redes sociais, os/as estudantes já têm conhecimento sobre diferentes plataformas 
digitais e utilizam a sala de aula para compartilhar as descobertas realizadas com o manuseio do 
computador e com a navegação na rede. 

15 Neologismo criado por Paulo Freire que tem origem na palavra em inglês “empowerment” que significa reforço 
de poder.
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2.1 Tecnologia da Educação

Os usos e possiblidades de trabalho com a tecnologia na escola, nos leva a pensar 
sobre muitas outras questões, como a formação e o preparo dos professores para lidar com esse 
instrumento, a estrutura das escolas para recebê-las e favorecer o acesso às novas mídias, além 
da reflexão sobre o papel da educação que hoje se vê diante do dilema de como usar a tecnologia 
pensando além da informação, mas na construção do conhecimento. 

O grande desafio é saber utilizar a tecnologia de modo eficiente e permitir que elas 
contribuam para aperfeiçoar as práticas pedagógicas. Como afirma Junior (2014, p. 2)

A escola tem sido, amiúde, pressionada a integrar de modo certeiro educação e 
tecnologias eletrônicas. Todavia nem todos os espaços físicos estão adaptados para 
receber os equipamentos e muitos docentes ainda não dispõe de conhecimentos 
teóricos e práticos para o uso dos novos recursos didáticos. 

Pensando nessa perspectiva, Kenski (2007) afirma que a presença de uma tecnologia 
induz mudanças profundas na forma como se organiza o ensino. Defende que o número de 
alunos, o espaço físico, o tempo de cada turma e os objetivos de ensino podem trazer mudanças 
significativas na maneira como educadores/as e estudantes/as vão utilizar a tecnologia na sala 
de aula. Dependendo da escolha muda-se a natureza do processo educacional e da comunicação 
entre os/as estudantes. A autora defende (2007, p. 46)

Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, no entanto, elas 
precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é 
preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder 
garantir que o seu uso, realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão ou o 
computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia 
escolhida.

No livro “Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação”, Kenski (2007) traz uma 
reflexão bem real do uso de tecnologias digitais nos espaços educacionais. Ela propõe formar um/a 
estudante além de usuário e consumidor, mas também produtor e desenvolvedor de tecnologias 
digitais, interagindo e participando socialmente, criando novos significados para educação.

A abordagem de Kenski (2007) vai de encontro com a nossa proposta de criar uma 
HQ com os/as estudantes para que possam vivenciar atividades dinâmicas de aprendizagem, 
exercitando um “fazer” mais criativo e inovador.

2.2 Dandara dos Palmares 

A escolha do tema sobre questões étnico-raciais se deu a partir de uma necessidade e 
obrigatoriedade de se abordar essa temática em sala de aula. A mulher negra é quase invisível na 
História do Brasil e da Literatura. A descoberta de personagens negras na história é recente e tem 
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sido feita por escritoras e pesquisadoras negras. Jarid Arraes é uma delas. A escolha pela literatura 
de Jarid se deu a partir do nosso encontro com seus cordéis biográficos sobre as mulheres negras 
da nossa história. O cordel intitulado Dandara dos Palmares (anexo 1) faz um convite ao/à leitor/a 
para que conheça a atuação de Dandara no Quilombo de Palmares e na luta contra a escravidão. 

A autora tem abordado em seus livros questões sobre a representatividade negra e 
feminina na sociedade, trazendo o debate para a escola. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) priorizam que se aborde nos temas transversais as questões étnico-raciais e a Lei 
10.639/200316 traz a obrigatoriedade do ensino da História da África e da cultura afro-brasileira, 
“resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes 
à História do Brasil”. Acreditamos que a escola é um espaço privilegiado para promover a 
eliminação de toda e qualquer forma de discriminação e racismo, possibilitando a convivência 
com diferentes pessoas oriundas de diversas culturas e etnias. A escola tem obrigação de 
proporcionar o debate sobre essas questões a fim de que os/as estudantes tenham a oportunidade 
de discutir o que está posto, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas, propondo mudanças 
de paradigmas, desmistificando estereótipos que foram criados ao longo da história. Hooks 
corrobora (2013, p. 63) 

Os alunos estão ansiosos para derrubar os obstáculos ao saber. Estão dispostos a se 
render ao maravilhamento de aprender a reaprender novas maneiras de conhecer que 
vão contra a corrente. Quando nós, como educadores, deixamos que nossa pedagogia 
seja radicalmente transformada pelo reconhecimento da multiculturalidade do 
mundo, podemos dar aos alunos a educação que eles desejam e merecem. [...] 
Podemos ensinar de um jeito que transforma a consciência[...].

Sendo assim, nosso desafio como educadores/as é possibilitar que as crianças reaprendam 
a ver o lugar do povo negro e acreditamos que a escola deve viabilizar esse descortinamento. A 
educadora Izabel Aparecida dos Santos17 (2001) defende que a escola deve corromper as ordens 
dos currículos escolares que costumam apresentar a história do ponto de vista do colonizador 
e trazer as visões de negros, índios e brancos, brasileiros, possibilitando que a História seja 
contada por mais vozes, mostrando o protagonismo do povo negro. Trazer o cordel Dandara dos 
Palmares para o conhecimento dos/das estudantes é inseri-los nesse universo de reconhecimento 
da nossa cultura e História.

2.3 História em quadrinhos

A busca por um site que possibilitasse a produção de história em quadrinhos utilizando 
personagens negras foi rápida. Realizamos uma pesquisa prévia na internet para saber qual site 

16 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm

17 Docente do IBEAC, nos cursos de formação de Agentes e Jovens Agentes de Direitos Humanos e assessora o setor de 
educação do CEERT e é supervisora pedagógica do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Casa Dez.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm


História em quadrinhos e o empoderamento negro feminino: uma 
reflexão a partir do cordel Dandara dos Palmares de Jarid Arraes

133

atenderia a nossa demanda. A priori, verificamos a facilidade de cadastro e se a construção 
das HQs era de fácil manuseio, necessitando apenas de uma aula para explicar, de forma 
geral, a elaboração dos quadrinhos. Os sites visitados foram: Pixton, Wix, Toon Doo e o 
software HagáQuê. Este último, já bastante utilizado em escolas e já se encontra instalado nos 
computadores da instituição para onde a aplicação da atividade estava sendo programada.

Ao explorarmos os sites citados e o software, nos deparamos com poucas personagens 
negras e, quando aparece alguma, se apresenta com roupas simples e pouco arrumadas, 
enquanto as personagens brancas estão com diferentes vestimentas, como por exemplo, 
roupas de festa, de trabalho de esportes, entre outras. Pensamos que o site precisaria oferecer 
diferentes personagens negras, em diversas posições sociais e culturais, mas não foi isso que se 
apresentou nos sites visitados. Diante deste fato, escolhemos o Toondoo que consegue oferecer 
opções um pouco mais viáveis para a nossa proposta, com personagens com diferentes tipos de 
vestimentas, caracterizadas para diversos tipos de espaço, além da facilidade de se inscrever e 
acessar gratuitamente. É necessário estar conectado à internet para a produção das HQs e tem 
possibilidade de salvar e encaminhar via e-mail, assim como imprimir. De qualquer maneira, 
o software HagáQuê foi nossa segunda opção caso não tivéssemos acesso à internet no dia 
planejado para o desenvolvimento da atividade.

Como no dia da aplicação não pudemos contar com a qualidade da internet, optamos por 
usar o HagáQuê. Este software foi criado em 2001 e é resultado de uma proposta de dissertação 
de mestrado do Instituto de Computação da Unicamp, desenvolvido por Silvia Amélia Bim e 
Eduardo Hideki Tanaka, sob a orientação da professora Dra. Heloísa Vieira da Rocha. É um 
software de fácil utilização, acessível e distribuído gratuitamente. Foi desenvolvido de modo a 
facilitar o processo de criação de uma HQ mesmo por uma criança com pouco conhecimento no 
uso do computador. Ele permite trabalhar com figuras, textos, sons e também possui ferramentas 
para desenhar formas geométricas simples.

A associação das linguagens verbal e visual torna a história em quadrinhos muito 
atrativa para as crianças, pois possibilita a criação de personagens, diálogos curtos, envolvendo 
elementos do tempo e espaço, com criação de cenários. Por isso, escolhemos esse recurso para 
provocar uma maior reflexão e aprofundar o diálogo sobre o empoderamento negro feminino.

3. METODOLOGIA E APLICAÇÃO

O seguinte trabalho tem como objetivo criar histórias em quadrinhos virtuais a partir do 
cordel Dandara dos Palmares de Jarid Arraes. A atividade foi desenvolvida numa turma de 5º ano 
do Ensino Fundamental numa instituição de educação básica federal na cidade do Rio de Janeiro. 

A primeira etapa do trabalho foi uma conversa sobre o cordel e sobre a representatividade 
negra feminina na sociedade brasileira, realizado nas aulas de Estudos Sociais, dentro do conteúdo 
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de História sobre o período de colonização do Brasil, já previsto no currículo deste segmento. A 
turma é composta por 26 estudantes entre 10 e 13 anos de idade. Foram cinco duplas, cinco trios e 
uma criança que realizou sozinha18 para produzir HQs a partir de um roteiro (anexo 2). 

A instituição dispõe de computadores com acesso à internet e é necessário trabalhar em 
duplas, pois não há quantidade suficiente para atender todos/as estudantes/as. Os/as estudantes 
têm 45 minutos de aula por semana no Laboratório de Informática onde desenvolvem trabalhos 
que são iniciados nas diferentes áreas de conhecimento, mas também produzem atividades 
propostas pelos/as professores/as de Informática. Como o tempo seria insuficiente e uma das 
autoras deste trabalho não poderia estar presente para desenvolver a atividade, optou-se para 
realizar o trabalho em um dia diferente, fora do horário da aula no laboratório de informática.

As histórias foram disponibilizadas no blog da turma para que todos/as pudessem ver, 
assim como os/as responsáveis das crianças.

O HagáQuê tem a seguinte interface:

Primeiro, seleciona-se o ambiente onde vai criar a história. Em seguida, se insere as 
personagens que vão compor o ambiente, na barra de tarefas que fica do lado esquerdo. Há 
poucas possibilidades de criação de ambientes e cenários, mas o programa permite que importe 
imagens da internet. Não foi possível baixar imagens da rede, pois o laboratório de informática 
estava sem acesso à internet, por isso os alunos usaram as imagens disponíveis no programa 
Hagáquê. Por último, basta inserir o balão de fala das personagens ou do narrador.

Figura 1 - software Hagáquê
Fonte: printscreen tela Hagáquê
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4. RESULTADOS

A proposta foi realizada no laboratório de Informática da instituição em questão. A 
professora responsável pelo espaço estava presente e preparou os computadores e a sala para 
receber a turma. Antes mesmo de chamar a turma, testou a internet, que estava conectando 
normalmente. Das 7 horas da manhã até a hora combinada para fazer o trabalho, às 10 horas e 30 
minutos, a internet esteve instável, tornando a atividade pouco provável de ser realizada, tendo 
em vista fazer as HQs no site Toondoo. Infelizmente, depois de algumas tentativas, a internet não 
conseguiu se manter, tivemos que mudar a estratégia e utilizar o HagáQuê. 

Os/as estudantes demonstraram bastante interesse em realizar a atividade. Ficaram 
motivados com a temática, participaram ativamente do debate que aconteceu previamente ao 
dia da feitura do trabalho. As crianças negras participaram mais do debate em sala de aula, 
compartilhando situações de racismo que já haviam vivenciado. Algumas alunas comentaram 
sobre algumas mulheres e músicas que falam do empoderamento negro feminino, além das 
pessoas da própria família, como mães, tias e irmãs que ocupam um lugar de protagonismo na 
sociedade, além de serem pessoas que lutam pela valorização da mulher negra, assumem as suas 
características e valorizam a cultura negra.

Durante o debate, apresentamos a história de uma menina que mora na favela que se 
localiza próxima da instituição e que está cursando a faculdade de Medicina de uma universidade 
pública. Esta notícia foi recebida com alegria pelo grupo, ficaram surpresos e foi possível abordar 
a questão das cotas raciais nas universidades e outros estabelecimentos de ensino. 

No momento da realização das histórias, demonstraram facilidade para compreender 
o programa, foram explorando os ícones e possibilidades. Se depararam logo com a escassa 
oferta de personagens negras. A maioria delas é branca, com poucas opções de roupas. As únicas 
personagens negras eram o saci, uma menina e um homem. O homem parece estereotipado e 
lembra o curupira. Algumas crianças foram percebendo isso e produziram falas nos quadrinhos 
como forma de protesto. 

As crianças produziram as histórias em quadrinhos a partir da reflexão sobre 
empoderamento negro feminino.

A figura 3 está abordando a história em que duas personagens brancas e uma personagem 
negra conversam sobre a questão da representatividade no site em que elas visitaram e também 
a questão da imposição do cabelo liso como esteticamente bonito.
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Figura 2 - imagens das crianças produzindo as HQs no 
programa Hagáquê.

Fonte: fotos tiradas por um dos autores do texto.

Figura 3 - História produzida no software 
Hagáquê

Fonte: printscreen
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Na figura 4, as crianças abordam a importância de ocupar diferentes espaços e de estar 
nesses lugares independe da cor da pele.

As histórias construídas mostraram que grande parte das crianças compreenderam o que 
significa o empoderamento negro feminino, se inspiraram com o cordel Dandara dos Palmares, 
assim como outras histórias de mulheres negras, percebendo que ela foi protagonista na luta pela 
liberdade dos negros e negras escravizadas, mas que por conta do machismo e desvalorização da 
mulher ao longo da história da humanidade, não havia sido evidenciada, e sim, omitida. 

Acreditamos que o HagáQuê apresenta uma limitação para a construção de história em 
quadrinhos que aponte uma temática como esta e que há a necessidade de atualizar o programa 
para atender a atual demanda da sociedade, incluindo todas as pessoas, apresentando um leque 
maior de personagens que caracterizam a sociedade brasileira que é diversa e multicultural.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos estudos feitos sobre a colonização e o lugar do negro nesse cenário social e 
político, ampliamos a discussão sobre o lugar da mulher negra. Muitos recursos foram usados 
para que esse assunto fosse abordado com o grupo, como aulas expositivas, vídeos, músicas, 
cordéis e slides. A História em Quadrinhos Digital foi a linguagem utilizada para que ao/as 
alunos/as expressassem suas opiniões e inquietações sobre o assunto. 

Figura 4 - História produzida no software Hagáquê
Fonte: printscreen
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Quando optamos por essa ferramenta, acreditávamos que ela seria de fácil acesso para 
todos e que partiríamos de uma linguagem já conhecida pela turma. Porém, percebemos que a 
dificuldade de acesso à internet impossibilitou usar o aplicativo pretendido na escola. Também 
constatamos que o tempo de aplicação da atividade poderia ter sido maior por duas razões: uma 
pela dificuldade do uso da tecnologia por alguns/as alunos/as, outra pela familiaridade com o 
assunto. Para as crianças que já apresentavam uma maior reflexão, ou para as que são negras, 
a compreensão do trabalho foi mais tranquila e as produções mais reflexivas e questionadoras.

Acreditamos que apesar dos entraves, conseguimos com este trabalho ampliar as 
possibilidades de atuação para os/as professores e alunos/as, oferecendo uma linguagem de fácil 
acesso e compreensão, possibilitando o uso de um instrumento tecnológico e lúdico para a sala 
de aula. Um maior tempo de aplicação, revisão e trocas entre os/as envolvidos/as, certamente 
resultaria em produções mais bem-sucedidas, porém abrimos uma porta, descortinamos uma 
nova linguagem que será aprimorada com novos usos em outros trabalhos. Dandara dos Palmares 
será lembrada e reconhecida por eles/as e muitas outras oportunidades de discussão sobre o lugar 
da mulher negra surgirão, assim como outras oportunidades de uso da HQs digitais.
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Dandara dos Palmares
Jarid Arraes
Se você já ouviu falar
Da história de Zumbi
Peço então sua atenção
Pro que vou contar aqui
Talvez você não conheça
Por incrível que pareça
Por isso eu vou insistir.

O quilombo dos Palmares
Por Zumbi foi liderado
E nesse mesmo período
Dizem que ele foi casado
Com uma forte guerreira
Que tomou a dianteira
Pelo povo escravizado.

Foi Dandara o seu nome
Que é quase como lenda
Não há provas de sua vida
E talvez te surpreenda
Com um ar de fantasia
De coragem e de magia
Mas assim se compreenda.

Não há dados registrados
Sobre onde ela nasceu
Se foi ela brasileira
Ou na África cresceu
Se ela tinha liberdade
Ou se na dificuldade 
Ela livre se verteu.

Com Zumbi teve três filhos
E seus nomes vou citar:
Motumbo, Aristogíton

E Harmódio a completar
Eram esses os rebentos
De um casal muito sedento
Que se uniu para lutar.

Mas Dandara não queria
Um papel limitador
Ser a mãe que cozinhava
Tendo um perfil cuidador
As batalhas lhe chamavam
E seus olhos despertavam
Pelo desafiador.

Guerrear pelo seu povo
Era o que lhe motivava
O sonho da liberdade
Para todos cultivava
Sendo muito decidida
Era até envaidecida
Pela força que ostentava.

Um fator que se destaca
Era o seu radicalismo
Pois não aceitava acordo
Com senhores do racismo
Que ofereciam terras
Para que acabasse a guerra

No interesse do cinismo.

Porque tinha bem certeira
Uma baita opinião:
Liberdade para poucos
Não conforta o coração
O quilombo que existia
Para todos lutaria
Sem abrir uma exceção.

ANEXO – Cordel Dandara dos Palmares
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E por isso que Dandara
Tinha fé no guerrear
Confiava nas batalhas
Para tudo transformar
A paz só existiria 
Pelo que conquistaria
Para a todos libertar.

Liderava os palmarinos
Lado a lado com Zumbi
Entre espadas e outras armas
Escutava-se o zunir
Dos seus golpes tão certeiros
Que aplicava bem ligeiros
Pra ferir com confundir.

Certa vez, numa viagem
Sugeriu a invasão
Da cidade de Recife
No meio de um sopetão
E Zumbi ficou chocado
Até mesmo impressionado
Por tamanha ambição.

Não chegaram a completar
O seu plano audacioso
Mas notamos nesse caso
Um exemplo grandioso
Da braveza que mostrava
E Dandara assim reinava
Com Palmares orgulhoso.

Então vale imaginar
As ações que aconteciam
Que os guerreiros de Palmares
Com Dandara concluíam
As senzalas arrombavam

Plantações até queimavam
E em poder evoluíam.

O quilombo dos Palmares
Era assim tão majestoso
Que os brancos despeitados
Tinham um medo horroroso
Planejavam o destruir
Mas chegavam a ruir
Sendo o ataque desastroso.

Muitos anos desse modo
Foi Palmares resistindo
Até que um final ataque
Acabou lhe destruindo
E zumbi traçou a fuga
Para não largar a luta
Pela mata foi partindo.

Mas Dandara, encurralada
Teve só uma opção
Pra não ser capturada
Nem cair na escravidão
Atirou-se da pedreira
Com convicção inteira
De negar-se à prisão.

Até mesmo a sua morte
De heroísmo foi repleta
E a mensagem que anuncia
Entendemos bem completa:
Rejeitar a rendição
É a nossa condição
Como um grito de alerta.

Há quem diga que Dandara
É um símbolo lendário
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Que está representando 
Um poder imaginário
Heroína para a gente
Como deusa que ardente
Traz o revolucionário.

Se existiu como se conta
Ou se lenda representa
Para mim tudo resume
Essa luta que apresenta
Baluarte feminina
A guerreira palmarina
Na memória se sustenta.

Dia 20 de novembro
Dia de lembrar Zumbi
É também dessa Dandara
Que devemos incluir
O seu nome celebrado
Sim, merece ser honrado
E no peito se sentir. 
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ANEXO 2 – Roteiro de Trabalho

Refletindo sobre o empoderamento negro nas HQs – turma 501
Proposta Cada dupla terá que criar um diálogo 

ou uma narrativa num ambiente com 
personagens negras onde estejam em 

situação de empoderamento e afirmação
Período de produção 1 aula: debate sobre o cordel e a 

representatividade negra feminina
1 aula de 1h: produção das HQs

Apresentação Cada dupla apresentará sua HQ para a 
turma
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