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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) apresenta os processos de estágio de 

Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 

no Colégio Simonton em Cachoeira-BA. O Colegiado do curso supracitado visa formar 

professores pesquisadores, portanto, seus estágios promovem um debate de teorias e 

experimentação didático-pedagógica em Ciências Sociais. Portanto, o objetivo deste memorial 

descritivo interpretativo é narrar a minha trajetória teórica e prática para minha formação em 

licenciatura retomando memórias que marcaram o meu desenvolvimento do fazer docente. 

Desta maneira, o meu desenvolvimento docente no Colégio Simonton esteve muito vinculado 

com a noção de Mauss (2003) de ‘fato social total’ pois, embora ele seja uma instituição 

educacional, o Colégio desempenha funções jurídicas, políticas, econômicas, morais e 

estéticas dentro de uma estrutura educacional. Isto possibilitou, no Estágio Supervisionado de 

Observação, que eu conhecesse mais profundamente as estruturas de um espaço escolar e seus 

sujeitos sociais (professores, alunos, funcionários e direção), permitindo-me ter uma visão 

crítica das teorias aprendidas no curso de licenciatura em diálogo com o campo prático. A 

proposta executada em Estágio Supervisionado de Imersão foi construir um documentário 

antropológico sobre o Soltando Verbo 2018 para conhecer como esses jovens estão 

construindo suas subjetividades em diálogo com as suas realidades e com o mundo. Tais 

experiências foram fundamentais para o desenvolvimento do meu fazer docente, pois já 

conhecia como a instituição se organizava, já havia estabelecido relações com uma parte dos 

sujeitos sociais. Então assumir uma sala de aula para mim, foi um fruto de um processo 

gradativo, portanto, não tive nenhuma dificuldade, pois já estava familiarizada com o 

ambiente escolar. Portanto, embora os estágios tenham ocorrido em momentos distintos, eles 

estão relacionados de modo interdependente entre si. Ou seja, não é possível aprender a ser 

professor restringindo-se somente à sala de aula. É necessário ir para além dela, isto porque os 

outros contextos escolares e extraescolares refletem diretamente em sala de aula.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) apresenta o processo de 

desenvolvimento do estágio de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) no Colégio Simonton em Cachoeira-BA. Os estágios pensados 

pelo Colegiado do referido curso buscam complementar ao objetivo da licenciatura em 

Ciências Sociais que é formar professores pesquisadores. As disciplinas de estágios têm como 

proposta promover um debate de teorias e experimentação didático-pedagógica em Ciências 

Sociais.  

Nesta perspectiva, os estágios da Licenciatura em Ciências Sociais da UFRB têm 

como proposta ampliar a prática dos licenciandos que vai além da experiência em sala de 

aula. A ampliação da carga horária dos estágios feita pelo Ministério da Educação, em 2002, 

oportunizou vivências coletivas do fazer docente e assim, possibilitar a investigação dos 

processos educacionais em várias dimensões (ZAN, 2011). Portanto, o Estágio 

Supervisionado de Observação visa coletas de dados com o propósito de ambientar o 

licenciando ao espaço sociocultural da escola e sua organização institucional. O Estágio 

Supervisionado de Imersão tem como proposta fazer com que o licenciando, a partir de sua 

experiência anterior e de análise dos dados construídos por ele, possa desenvolver um projeto 

de intervenção para estreitar a sua relação com os sujeitos do espaço escolar. Tais 

perspectivas são para quando o licenciando assumir a função de elaborar planos de ensino a 

serem aplicados em aula tenha conhecimento da política pedagógica da escola e de seu 

contexto sociocultural e assim, escolher conteúdos e técnicas didáticas que atendam a 

realidade da escola, fugindo do modelo tradicional conteudista. 

Portanto, o objetivo deste memorial descritivo interpretativo é narrar a minha trajetória 

teórica e prática para minha formação em licenciatura retomando memórias que marcaram o 

meu desenvolvimento do fazer docente. Devo salientar que, como a proposta do curso é 

formar o estudante com um amplo conhecimento na Sociologia, Antropologia e Ciência 

Política em consonância com a prática docente, este texto foi escrito dentro de uma 

perspectiva didática entre teoria e prática, pois acredito que o texto ganha fluidez.  

A Constituição Brasileira de 1988 afirma que a educação é um direito social e cultural 

para uma sociedade mais justa. Conforme Castilho (2009), a “educação é um direito 

individual, social, econômico e cultural” (p.117), portanto, ela é um direito humano e 

fundamental. Entretanto, a autora problematiza que a educação praticada pela escola 
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discrimina e exclui múltiplas identidades e segmentos sociais. Para Castilho (2009), 

educadores devem falar sobre questões invisibilizadas para combater as desigualdades sociais 

e promover a equidade entre os agentes sociais. Conforme a Lei 9.394/ano, a educação é um 

dever da família e do Estado, sob os princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade 

humana com a finalidade de preparar o educando para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

De acordo com Silva e Ferreira (2014), a escola é uma instituição de inserção social e 

seu papel é preparar intelectualmente e moralmente os educandos. Na vida de uma pessoa, 

depois da família, a escola é um meio social muito importante, pois é nesse espaço que ela 

começa a conviver e a construir relações com outros sujeitos longe do meio familiar e assim, 

aprende a viver em uma sociedade com múltiplas identidades (SILVA; FERREIRA, 2014).  

Compreendemos que o fazer docente deve estar vinculado com a pesquisa, portanto, 

estagiar não livra o licenciando de olhar a escola como um campo de estudo para sua 

docência, então, lecionar é também criar linhas de estudo sociológico no âmbito da Educação 

Básica e Superior. Conforme Dayrell (2001), para apreendermos a dimensão sociocultural de 

uma escola é necessário fazer um estudo minucioso da instituição, isto é, fazer uma 

observação participante do seu cotidiano, identificar relações de gênero, raciais, geracionais e 

trabalhistas e, para além disso, compreender os papéis de seus agentes e suas tramas sociais 

que compõem a escola, ou seja, analisar as relações entre alunos e professores, entre alunos e 

a instituição, entre os professores e entre os alunos.  

Portanto, o meu desenvolvimento docente no Colégio Simonton esteve muito 

vinculado com a noção de Mauss (2003) de ‘fato social total’ pois, embora ele seja uma 

instituição educacional, o Colégio desempenha funções jurídicas, políticas, econômicas, 

morais e estéticas dentro de uma estrutura educacional. Portanto, estagiar e observar 

analiticamente a instituição fez com que eu desenvolvesse uma análise minuciosa da dinâmica 

social do contexto no qual os agentes sociais da instituição estão inseridos; é apreender seus 

aspectos históricos, cotidianos, suas práticas educacionais, políticas e identidades de 

pertencimento e geracional.  

“Nesses fenômenos sociais ‘totais’, como nos propomos chamá-los, exprimem-se, 

de uma só vez, as mais diversas instituições: religiosas, jurídicas e morais – estas 

sendo políticas e familiares ao mesmo tempo –; econômicas – estas supondo formas 

particulares de produção e do consumo, ou melhor, do fornecimento e da 

distribuição –; sem contar os fenômenos estéticos em que resultam esses fatos e os 

fenômenos morfológicos que essas instituições manifestam. ” (MAUSS, 2003, 

p.187). 
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Isto possibilitou, no Estágio Supervisionado de Observação, que eu conhecesse mais 

profundamente as estruturas de um espaço escolar e seus sujeitos sociais (professores, alunos, 

funcionários e direção), permitindo-me ter uma visão crítica das teorias aprendidas no curso 

de licenciatura em diálogo com o campo prático. Os ensinamentos de Oliveira (2006) foram 

essenciais para o desenvolvimento do estudo, pois o “olhar”, o “ouvir” e o “escrever” são 

partes fundamentais do trabalho etnográfico que devem desenvolver habilidades diferentes do 

senso comum que se contenta com o aparente, sem maiores problematizações; cabe ao 

cientista social puxar a cortina da aparência e apreender a dinâmica das relações e interações 

sociais em suas nuanças e contradições. Neste sentido, domesticar nosso olhar e o nosso ouvir 

é essencial para a pesquisa empírica. Esse ato de domesticar o olhar e o ouvir, segundo 

Roberto Cardoso de Oliveira (2006), compreende em o pesquisador agir sob o prisma das 

teorias adquiridas nas disciplinas acadêmicas1. Domesticar o “olhar” e o “ouvir” através das 

disciplinas acadêmicas propicia um esquema conceitual que serve como uma espécie de 

prisma pelo qual apreendemos a realidade. 

Em alinhamento com o que foi enunciado até aqui, cabe a reiteração de que este TCC 

é resultado da experiência de estágio – e seus consecutivos relatórios –, cuja tônica se 

concentra na interação entre estrutura e sujeitos sociais, a partir das relações que estabelecem 

entre si, no Colégio Simonton. Os dados produzidos constataram que o referido colégio não 

está isento de relações de conflitos: entre os sujeitos sociais e a imposições estruturais; entre 

os sujeitos sociais que compõem a instituição; entre a instituição e os sujeitos sociais que se 

relacionam indiretamente com o Colégio; e os sujeitos sociais e outras pessoas que se 

relacionam indiretamente com a instituição.  

Porém o conflito não deve ser visto como algo negativo, mas algo esperado em um 

espaço que abarca múltiplas identidades e diferentes gerações em um ambiente que busca 

padronizar as relações sociais. O texto deste trabalho buscou identificar, através da descrição 

organizacional do Colégio e de suas relações sociais, as contradições dos discursos do espaço 

escolar e seus desdobramentos e as medidas pedagógicas para lidar com os conflitos.  

Outro objetivo do Estágio Supervisionado de Observação realizado por mim, e que 

resulta no presente Trabalho de Conclusão de Curso, foi identificar como o Colégio Simonton 

organizou o Ensino de Sociologia em suas dependências, uma área ainda carente de 

                                                           
1 O ato de escrever é a parte mais crítica e mais densa de todo trabalho acadêmico, pois o pesquisador já coletou 

todos os dados brutos do campo e em seu gabinete, precisa lapidá-los e dialogar com a teoria, exercitando o 

pensamento. O que é a ciência, se não o acúmulo de conhecimentos que sempre são revistos, confirmados e 

refutados? (cf. OLIVEIRA, 2006). 
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profissionais com formação específica e que foi retirada em diversos momentos históricos da 

matriz curricular nacional e também pela sua marginalização diante de outras disciplinas já 

estabelecidas no currículo da educação formal no Brasil. Tais aspectos se refletem no Ensino 

da Sociologia no Colégio Simonton que as aulas da referida disciplina foram sempre 

ministradas, historicamente, por professores da área de História. 

O Estágio Supervisionado de Observação permitiu-me conhecer os projetos 

pedagógicos da instituição fazendo com que me interessasse pelo Projeto Soltando o Verbo. O 

projeto é um concurso de poesia de rua que tem como objetivo que o educando expresse 

poeticamente tudo que lhe está incomodando socialmente e emocionalmente. As poesias dos 

educandos tratavam das desigualdades sociais, conflitos emocionais e violência (vários tipos). 

As temáticas problematizadas pelos educandos me levaram a construir um projeto de 

intervenção sobre esse projeto pedagógico. A minha proposta foi construir um documentário 

antropológico sobre o Soltando Verbo 2018 para conhecer como esses jovens estão 

construindo suas subjetividades em diálogo com as suas realidades e com o mundo para 

conhecer melhor os sujeitos com os quais trabalharia em sala de aula e assim como, deixar um 

registro audiovisual antropológico de algum dos projetos pedagógicos na instituição. 

Tais experiências foram fundamentais para o desenvolvimento do meu fazer docente, 

pois já conhecia como a instituição se organizava, já havia estabelecido relações com uma 

parte dos sujeitos sociais. Então assumir uma sala de aula para mim foi um fruto de um 

processo gradativo, portanto, não tive nenhuma dificuldade, pois já estava familiarizada com 

o ambiente escolar. Tudo que aconteceu no Estágio Supervisionado de Regência já era 

esperado, até os imprevistos, de certa forma, eram previsíveis. Conhecer a política pedagógica 

do Colégio Simonton, a dinâmica do seu contexto social e o perfil da turma que desenvolveria 

a minha docência, permitiu que eu desenvolvesse um plano de ensino dinâmico com didáticas 

de mediação e iniciação. 

Portanto, embora os estágios tenham ocorrido em momentos distintos, eles estão 

relacionados de modo interdependente entre si. Ou seja, não é possível aprender a ser 

professor restringindo-se somente à sala de aula. É necessário ir para além dela, isto porque os 

outros contextos escolares e extraescolares refletem diretamente em sala de aula. Talvez, um 

dos maiores desafios da instituição escolar seja dar conta de falas provenientes de diferentes 

lugares socioculturais, guiadas e orientadas por diferentes (e muitas vezes, conflitivas) 

perspectivas e valores e que, quando se encontram, geram conflitos num espaço que se pensa, 

quase sempre, homogêneo e hegemônico em seus princípios. 
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Antes, porém, de adentrarmos nas questões diretamente relacionadas à experiência de 

estágio e os dados gerados a partir dela, considero importante neste memorial descritivo trazer 

à baila breves aspectos de minha trajetória acadêmica, por entender que na discussão sobre 

docência deve-se considerar a história formativa – ou ao menos, um esboço dela – da pessoa-

professor. O que somos reflete, certamente, naquilo que fazemos. E mais: recuperar aspectos 

de nossa trajetória nos faculta a um (re)pensar constante sobre nós mesmos, nossas escolhas, 

nossas perseveranças e nossas utopias em relação a um melhor viver, a uma educação mais 

equânime e dinâmica, bem como nos faz pensar na grandeza e nas potencialidades da 

profissão que escolhemos como nossa – a Sociologia.  
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I CAPÍTULO 

 

 

CAMINHOS ATÉ A LICENCIATURA 

 

 

Meus pais, pobres e negros, tinham o sonho em ver seus cincos filhos concluírem 

o ensino médio. Com muitos sacrifícios e renúncias meus pais viram o sonho se realizar. Com 

o ensino médio completo, o nosso futuro – meu e dos meus irmãos – não dependia mais deles 

e sim de nós mesmos. Eles poderiam nos ajudar, mas a decisão de dar continuidade ao 

empreendimento pensado por eles dependia agora de nós. 

De cinco filhos fui a última a terminar o ensino médio, pois sou a filha mais nova. 

Terminado o segundo grau, tinha certeza que queria cursar o ensino de nível superior, a tão 

sonhada “faculdade”, porém não sabia que carreira seguir. Então, fiz um curso técnico em 

marketing comercial e aleatoriamente fazia vestibular para vários cursos, cada ano prestava 

vestibular para um curso diferente. 

Terminado o curso técnico ingressei no mercado de trabalho, ocupando o cargo de 

assistente administrativo. Inicialmente me sentia muito feliz em ter minha renda própria. Sem 

depender mais dos meus pais, minha condição de vida melhorou, pois o que queria comprar, 

em compatibilidade com minha renda, eu conseguia. Mas, à medida que meu poder aquisitivo 

aumentava surgiam novas necessidades. Então, comecei a sentir a necessidade de ter um 

emprego melhor e a alternativa era investir em cursos pré-vestibulares e em cursos de inglês. 

Projetos sempre colocados em segundo plano por causa do trabalho. Trabalhava em uma 

pequena empresa em que as responsabilidades e obrigações só aumentavam, porém, o salário 

continuava o mesmo. 

Tal situação me causava insatisfação, pois tinha o desejo de ingressar no ensino 

superior público, mas o trabalho não dava suporte para realização desse desejo. Também me 

sentia explorada: o trabalho aumentou e a jornada de horas de trabalho também, porém o 

salário era o mesmo. E quando passei a recusar a entrar no banco horas, pois estava fazendo 

cursinho pré-vestibular (à noite) e o curso de inglês (aos sábados), a empresa começou a me 

pressionar com discurso repressor que à vaga ocupada por mim havia uma fila de pessoas à 

espera para ocupa-la também; um discurso que, implicitamente, desqualificava-me. Essa 

concepção ficou mais clara para mim após o meu ingresso na universidade, com categoria 
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analítica de “exército industrial de reserva” de Karl Marx, que segundo a teoria marxista, para 

o funcionamento do sistema de produção capitalista é necessário que parte da população ativa 

esteja desempregada. Desta forma compreendi porque a minha ex-empregadora expunha com 

tanta segurança aqueles dizeres a mim. 

A maioria das funcionárias da empresa tinha o ensino fundamental incompleto e 

tinham filhos – algumas eram chefes de família. Por essa razão tinham medo de ficar 

desempregadas e acabavam cedendo às pressões da empresa. No meu caso era diferente. Era 

solteira, não tinha filhos e possuía um curso técnico. Portanto, presumia que minhas chances 

no mercado de trabalho poderiam ser mais significativas. Não me calei e passei a resistir às 

imposições da empresa. Até que a empresa me demitiu. Quando foi anunciada a minha 

demissão, me senti como uma “escrava liberta” que acabara de obter sua carta de alforria. 

Recebendo meu seguro desemprego passei a investir maciçamente na preparação 

para o vestibular. Passei quatro meses me dedicando exclusivamente ao vestibular. Com a 

minha exclusividade aos estudos consegui ingressar, em 2008, no Curso de Bacharelado em 

Ciências Sociais, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB passando a adquirir 

importantes conhecimentos sobre teorias sociais. Conhecimentos, entretanto, que, hoje 

compreendo, têm relação com outros conhecimentos que recebi da educação dada por meus 

pais, que nos orientava a não aceitar as estatísticas, mas buscar mudar a realidade através dos 

estudos. Mostra-se importante salientar neste tocante que ingressei na primeira turma daquele 

recém-criado curso, fruto do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI. 

 

 

1. Bacharelado em Ciências Sociais 

 

 

A partir de meu ingresso no curso, sempre procurei ser uma aluna dedicada e ativa 

em projetos de pesquisa e extensão. Em 2009 participei do Projeto de Pesquisa Mãos que 

Modelam o Barro pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB que teve como 

objetivo fazer um estudo sobre a cultura material – utensílios domésticos feitos de barro – e 

da cultura imaterial – o saber de transformar o barro em utensílios – da Comunidade de 

Coqueiros, distrito de Maragogipe/Bahia. Coqueiros possui aproximadamente 2.000 

habitantes e 40 artesões, majoritariamente são mulheres que trabalham na transformação do 
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barro em utensílios, em condições precárias e a renda gerada pela produção de cerâmica tem 

como iniciativa complementar a renda familiar.  

No segundo semestre do mesmo ano, a disciplina Economia II, ministrada pela 

Profa. Dr. Lúcia Aquino, oportunizou um estudo comparativo entre a comunidade de 

Coqueiros e a comunidade de Maragogipinho distrito de Aratuípe/Bahia. Maragogipinho é 

considerado o maior centro de produção de cerâmica artesanal da Bahia e o maior polo 

cerâmico da América Latina. O estudo comparativo entre as duas comunidades teve como 

objetivo conhecer os aspectos socioeconômicos que caracterizam os ceramistas dessas 

localidades.  O estudo sobre comunidades ceramistas foi a minha primeira experiência em 

pesquisa empírica. Então, foi através desse estudo que passei a desenvolver o ofício do 

sociólogo que como nos ensina Bourdieu, ele é aprendido na prática. Nesse estudo 

conseguimos captar as diferenças sociais que cada comunidade tem com o trabalho. 

A cerâmica em Maragogipinho, majoritariamente, é feito por homens e é a 

principal fonte de renda da comunidade. Realidade antagônica da comunidade de Coqueiros 

que a produção de cerâmica é feito por mulheres e a renda gerada é secundarista. Embora o 

estudo fosse do campo da economia, enfocando apenas nas questões socioeconômicas, as 

diferenças de gênero neste estudo era algo imprescindível para a compreensão das questões 

econômicas, sociais e culturais. Este foi o meu primeiro estudo sobre gênero, embora não 

aprofundando nos estudos desta temática.  

Em 2010 participei do Projeto de Extensão Empreendedorismo Étnico/UFRB 

como monitora voluntária do Curso de Capacitação para a Cultura Empreendedora que 

visava despertar o espírito empreendedor de jovens negros estudantes de escolas públicas das 

cidades de Cachoeira e São Félix. O projeto viabilizado pelo Grupo Empreendedorismo 

Étnico buscava desenvolver, através de curso de qualificação e capacitação a jovens 

estudantes, a cultura empreendedora pautada nas transformações, nos impactos ambientais e 

no turismo étnico das referidas cidades. Desta forma assessorava os jovens estudantes à 

criação de um produto e nas estratégias para o seu lançamento no mercado. 

O projeto supracitado foi muito importante na minha formação acadêmica, pois 

despertou em mim o trabalho voluntário, ou seja, minha participação cidadã de 

responsabilidade social em uma comunidade. Através do Empreendedorismo Étnico, 

compreendi que o Recôncavo é uma região que possui uma diversidade cultural e 

potencialmente econômica. 
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O Empreendedorismo Étnico fez uma parceria com a Junior Achievement2 e 

através dessa parceria fiz um curso de capacitação na Junior Achievement para serviços 

prestados à sociedade na preparação de jovens para o exercício de uma cidadania consciente, 

participativa e responsável, dentro dos valores e dos princípios da livre iniciativa. A partir 

dessa capacitação, comecei a desenvolver trabalhos voluntários em serviços comunitários. 

De 2010 a 2012 fui bolsista PIBIC com o Projeto de Pesquisa As representações 

da Maternidade no Conjunto Penal de Feira de Santana/Ba (CPFS3) que teve como objetivo 

apreender as atribuições significativas da maternidade, isto é, como as relações sociais nesta 

instituição penal são organizadas a partir da noção de maternidade. Tal perspectiva foi o cerne 

do estudo, mas o estudo se concentrou também nas relações de gênero no Conjunto Penal, 

uma instituição marcada pela dominação do corpo.  

Este projeto foi uma iniciativa minha apoiada pelo Professor Wilson Penteado, ele 

surgiu no primeiro semestre do Curso de Ciências Sociais quando fiz a Disciplina Introdução 

aos Estudos Acadêmicos. Fiz uma seleção de artigos com possíveis temas para o anteprojeto, 

trabalho exigido na disciplina. 

A pesquisa empírica para o estudo teve dois períodos: o primeiro período iniciou-

se em 2010 com a contemplação de uma bolsa – financiada pela UFRB – no edital 

PIBIC/UFRB/2010/2011 e visava apreender os significados da maternidade a partir da 

experiência de mulheres grávidas e mulheres que deram à luz na prisão. Interessou-nos 

investigar como mulheres encarceradas, e que passaram pela experiência da maternidade no 

cárcere, atribuem significados acerca da condição de ‘ser mãe’. Neste período constatou-se 

que no CPFS existe por parte da instituição uma tendência em apagar a noção de maternidade, 

havendo um controle excessivo sobre o corpo da mulher, isto porque a mulher presa que quer 

receber visita íntima no CPFS deve passar pelo planejamento familiar, sendo orientada a não 

engravidar, enquanto os homens não passam por tais procedimentos. 

 Num segundo momento, surgiu o questionamento: como se estabelecem as 

representações acerca da maternidade quando a mulher está na condição de presa? A mulher 

presa pode ser isolada, pode ter seus vínculos sociais comprometidos, mas, evidentemente, ela 

não deixa de ser mãe. Portanto, no segundo período a proposta foi pesquisar mulheres-mães 

presas provisórias e mulheres-mães presas sentenciadas, internas grávidas e internas que 

                                                           
2 ONGs voltada para preparar jovens para o mundo do trabalho e para o empreendedorismo. 

 

3 O CPFS atende não apenas os limites do município de Feira de Santana-Ba, como também o complexo de 

municípios circunvizinhos. É, significativamente, um dos mais importantes presídios do Estado da Bahia. 
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deram à luz na prisão. Essa proposta foi financiada pela FAPESB, através do 

PIBIC/UFRB/2011/2012. 

Esta pesquisa realizada no Conjunto Penal resultou no Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) intitulado “Maternidade negada, maternidade emergida: as representações da 

maternidade no Conjunto Penal de Feira de Santana”, apresentado em dezembro de 2012, 

em sessão pública, tendo sido a banca composta pelos professores doutores Diogo Valença e 

Suzana Maia, e presidida pelo doutor orientador Wilson Penteado. Tal trabalho, reconhecido 

com a nota máxima pela banca arguidora, buscou contemplar a discussão sobre as 

representações da maternidade no cárcere. Foi percebido ao longo da pesquisa que a prisão 

implica num processo de dominação do corpo, que tem como objetivo transformar o corpo do 

apenado em um corpo dócil, e que na realidade a prisão só tem um caráter meramente 

punitivo, um meio imediato de retirar criminosos em potencial do convívio social para um 

confinamento espacial. Portanto, não elabora políticas sociais de ressocialização e 

reintegração efetivas. 

Um indivíduo na condição de preso em uma instituição prisional tem suas 

individualidades espoliadas através do trabalho técnico-disciplinar na prisão. A princípio a 

instituição deveria dar um tratamento igualitário para todos apenados e para todas apenadas, 

respeitando as diferenças, porém foi constatado no CPFS que há um tratamento diferenciado 

direcionado para o homem preso e para a mulher presa no que tange à questão da sexualidade. 

Contatou-se através da pesquisa que o CPFS controla mais a sexualidade feminina do que a 

sexualidade masculina, pois para a mulher presa receber visita íntima ela deve passar pelo 

programa do planejamento familiar enquanto o homem preso não passa por tal procedimento. 

A política institucional do CPFS de controlar a sexualidade feminina tem como objetivo 

evitar a gravidez em seus espaços. Desta forma, o CPFS tende para um apagamento da 

maternidade em sua infraestrutura, pois nega à mulher presa o direito de ser mãe e garante ao 

homem preso a liberdade de ser pai. Mas, o CPFS não pode evitar a entrada de mulheres 

grávidas e mulheres mães.  Então, para assistir a essa especificidade – mulheres grávidas e 

mulheres que deram à luz na prisão –, o CPFS institui direitos para amparar a gravidez na 

prisão e o bebê “preso por tabela”. O CPFS não é dotado de berçário como determina a Lei 

9.046, apenas garante à mulher grávida o direito ao pré-natal e o direito de não passar pelo 

período de observação. Também garante à mulher presa com bebê no CPFS o direito à 

puericultura, ficar com bebê no período de seis e direito ao mergulhão. 

Mas, tais direitos são insuficientes para atender as necessidades da maternidade no 

CPFS. Então, as relações intersubjetivas de solidariedade de apoio à maternidade – familiares, 
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visitantes e funcionários do CPFS – vêm a assistir aspectos que o Conjunto Penal não 

disponibiliza como fraldas descartáveis, enxoval e suprimento alimentício para o mingau. As 

doações realizadas pelas relações intersubjetivas de solidariedade de apoio à maternidade 

configuram-se em trocas. 

A maternidade no Conjunto Penal também é representada por questões subjetivas 

como sentimentos de angústia, saudade e moralidade. O sentimento de angústia se faz 

presente quando se trata da falta de confiança em relação à pessoa que ficou responsável por 

cuidar dos filhos das internas do CPFS. Também há algumas internas que se sentem 

angustiadas por estarem distantes e não ter como ajudar no sustento da família. As 

parturientes, além do parto, ficam angustiadas com a incerteza de qual hospital ela dará à luz 

uma criança. O CPFS além de ser um espaço para o confinamento é um espaço para saudade. 

O sentimento da saudade torna as mulheres-mães presas introspectivas no que se refere às 

questões da maternidade, pois todas as entrevistadas relatam que o tema da maternidade é 

pouco comentado no pavilhão feminino, algumas preferem ficar imersas em algumas 

atividades para esquecerem a ausência dos seus filhos em suas vidas cotidianas. Baseando-se 

em um discurso moralizador, todas as entrevistadas afirmam que não querem que seus filhos 

sigam o caminho da criminalidade e veem o estudo formal como um meio de evitar a 

criminalidade. 

 

 

2. Mestrado em Ciências Sociais: cultura, desigualdades e desenvolvimento 

 

 

Em 2013, ingressei no curso de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – PPGCS-UFRB e passei a 

desenvolver o projeto de pesquisa “Caminhos da fé: uma etnografia sobre a Irmandade da 

Boa Morte de São Gonçalo dos Campos/Ba” que teve como objetivo apreender a dinâmica 

sociocultural da Irmandade da Boa Morte de São Gonçalo dos Campos/Ba. O meu interesse 

em estudar tal se deu, em certa medida, pela minha predisposição em estudar grupos 

minoritários e camadas populares. Com a minha inserção no curso de graduação em Ciências 

Sociais em 2008, meu olhar passou a perceber questões socioculturais em grupos do meu 

cotidiano pouco visibilizados, isto é, ‘aquelas situações de vida que estão escondidas’ (cf. 

CARDOSO, 1988), pois não são reconhecidas pela nossa sociedade. Então, em 2010, muito 

voltado para essa questão, meu interesse em estudar a Boa Morte de São Gonçalo dos 
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Campos surgiu, pois percebia que era uma Irmandade pouco conhecida tanto na região3 como 

no âmbito das Ciências Humanas, e, portanto, merecia um estudo mais aprofundado, mais 

especificamente nas Ciências Sociais, área em que atuo. Constatou-se na pesquisa que a 

percepção da morte, a solidariedade e o parentesco são os elementos de coesão na Irmandade 

de Nossa Senhora da Boa Morte de São Gonçalo dos Campos. Com isto, concluiu-se que não 

existe uma resposta simples e objetiva sobre o que mantém a Irmandade, mas uma 

compreensão de que a instituição desenvolve redes sociais e valores que a fundamentam. 

 

 

3. Doutorado em Antropologia 

 

 

Iniciei o curso de doutorado no Programa de Pós-graduação em Antropologia da 

Universidade Federal da Bahia – PPGA/UFBA em 2016 com o projeto de pesquisa “A 

transversalidade da violência religiosa: o ‘fazer a vida’ candomblecista em um campo 

religioso desigual” que tem como objetivo analisar a violência religiosa a partir das 

experiências dos candomblecistas – isto é, de quem têm suas práticas religiosas violadas – em 

Cachoeira-BA, município reconhecido como berço das religiões de matriz africana na 

microrregião do Recôncavo da Bahia. O meu interesse em estudar a violência religiosa surgiu 

a partir de meu trabalho de campo de mestrado na Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte 

de São Gonçalo dos Campos. Embora a instituição tenha uma ligação profunda com o 

candomblé, seus integrantes tendem a negar seu elo com as práticas candomblecistas. Muito 

incomodada com a negação discursiva de alguns membros da Irmandade sobre seu 

envolvimento com o candomblé, passei a pensar sobre os impactos que a violência religiosa 

provoca nas vidas dos candomblecistas.  

A minha pesquisa bibliográfica sobre o campo religioso brasileiro e de 

intolerância religiosa constatou que os estudos sobre a violência religiosa se concentram em 

uma perspectiva macrossociológica focando na pluralidade religiosa, suas alianças e conflitos. 

Foi a partir desta percepção que decidi realizar uma pesquisa etnográfica, atenta às linhas de 

fuga e devires minoritários (DEULEZE; GUATARRI, 1997), centrada na experiência dos 

candomblecistas. Desta maneira, este estudo sai da chave dos estudos dialógicos entre as 

religiões para privilegiar os efeitos, produções, reproduções e resistências do que chamarei de 

microviolências religiosas a partir das experiências dos candomblecistas.  
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4. Licenciatura em Ciências Sociais 

 

 

Concluindo as disciplinas do doutorado na UFBA, iniciei a etapa de trabalho de 

campo em Cachoeira em 2017, momento em que é publicado o edital da mesma nomenclatura 

para Licenciatura em Ciências Sociais para egressos do Bacharelado da mesma área ao qual 

me decidi por concorrer a vaga. Desde a primeira graduação senti interesse em fazer 

licenciatura em Ciências Sociais. A minha turma de curso teve como uma de suas 

reivindicações características levantar a importância da licenciatura para o Recôncavo, pois 

em 2008, ano de meu ingresso na UFRB, Sociologia passou a ser disciplina obrigatória na 

Educação Básica e queríamos ampliar a nossa possibilidade no mercado de trabalho e ocupar 

lugar. Ingressamos todos no curso de bacharelado, mas com a promessa dos gestores do curso 

de que em semestres futuros poderíamos nos formar licenciados também caso assim 

desejássemos, posto que havia a expectativa de que tal modalidade seria acrescentada ao 

curso. Entretanto, aqueles também foram anos de outras mudanças instauradas pelo Ministério 

da Educação – MEC, dentre elas a determinação de que cursos como Ciências Sociais e 

outros que antes mantinham entrada única e deixavam à escolha do estudante optar pela 

modalidade desejada (bacharelado e-ou licenciatura) no decorrer do curso não mais podiam 

assim proceder. Neste sentido, as modalidades passaram a corresponder a cursos com entradas 

específicas, ingressando-se em Bacharelado em Ciências Sociais ou ingressando-se em 

Licenciatura em Ciências Sociais. Como, inicialmente, o Curso de Ciências Sociais na UFRB 

foi constituído na modalidade de bacharelado, assim permaneceu e todos nós que nos 

formamos naquela turma, nos graduamos Bacharéis em Ciências Sociais. O desafio da 

comunidade de Ciências Sociais da UFRB, entretanto, permaneceu o de criar o novo curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais na Universidade, ao lado do já existente curso de 

Bacharelado. Fato que se deu entre 2015 e 2016. 

Desta maneira seguindo a carreira de pesquisadora ingressei no mestrado e 

posteriormente no doutorado. Porém, tinha consciência da importância da licenciatura na 

formação de professor. E assim que surgiu a oportunidade de conciliar o doutorado com a 

licenciatura, agarrei a chance de formação para professor, por entender que pesquisa e 

docência se retroalimentam e não há como pensar a primeira desconectada da segunda e vice-

versa.  
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II CAPÍTULO 

 

 

CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO DO COLÉGIO SIMONTON 

 

 

O Colégio Simonton foi fundado em 1996 por dois educadores, Gevaldo Simões e 

Nadja Simões – marido e mulher – da área de história e protestantes da Igreja Presbiteriana de 

Cachoeira. De acordo com o Regimento Escolar da instituição, o ano letivo corresponde a 200 

dias de trabalho escolar efetivo independente do ano civil, totalizando no mínimo 40 semanas. 

No calendário escolar também constam: atividades programadas extraclasse; período de 

planejamento e recesso escolar; período de recuperação paralela; período de 2ª (segunda) 

chamada; dias fixos para a comemoração cívica; período de recuperação final; aulas aos 

sábados quando houver necessidade; reunião de pais e mestres. 

O colégio recebe o nome de Simonton em homenagem a Ashbel Green Simonton, um 

dos pioneiros da Igreja Presbiteriana no Brasil. Gevaldo Simões é o diretor do colégio, porém 

durante o meu estágio na instituição, ele estava afastado por motivos pessoais. Então, antes de 

contextualizar historicamente e socialmente o Colégio Simonton, é importante falarmos 

brevemente da pessoa que inspirou o casal Simões na fundação da instituição e sobre a Igreja 

Presbiteriana de Cachoeira para compreendermos a dinâmica do Colégio. 

 

 

1. Igreja Presbiteriana de Cachoeira 

 

 

De acordo com o site da Igreja Presbiteriana do Brasil, as origens dessa igreja 

remontam na Reforma Protestante, do século XV. Martin Lutero foi um dos personagens 

centrais da referida reforma ao romper com o catolicismo Ocidental, pois insatisfeito com a 

venda de indulgência promovida pela Igreja Católica produziu 95 teses criticando a Igreja e o 

papa (KUNZ, 2016). Ele também traduziu a Bíblia do latim para o alemão. 

O luteranismo se espalhou pela Europa e cada região assumiu características 

diferentes. João Calvino reformulou as ideias de Lutero. De acordo com Matos (2009), 

Calvino defendia que a salvação era proveniente de Deus e não dos fiéis. Também ressaltou a 
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predestinação e a prosperidade através do trabalho; era como sinal de benção divina e 

salvação da alma (MATOS, 2009).  

A Igreja Presbiteriana surgiu no Brasil através do trabalho missionário da Igreja 

Presbiteriana dos Estados Unidos (IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL). Esta 

denominação é a primeira igreja reformada do país tendo sido fundada pelo missionário 

Ashbel Green Simonton em 1859, um presbiteriano, missionário estadunidense. A Igreja 

Presbiteriana segue a linhagem das doutrinas reformuladoras de Calvino dando ênfase no 

desenvolvimento de habilidades nas áreas exegética e homilética4 (MATOS, 2004). A Igreja 

Presbiteriana no Brasil seguiu a prática homilética. Simonton era um excelente pregador e 

publicou 22 sermões como um mecanismo para obter material homilético de boa qualidade 

para igrejas isoladas e com um número muito pequeno de obreiros do interior (MATOS, 

2004). Inspirando-se na trajetória missionária de Simonton, o casal Simões fundou um colégio 

com o seu nome visando inovar o campo educacional em Cachoeira, em 1996. 

Gevaldo é o atual reverendo da Igreja Presbiteriana em Cachoeira. De acordo com o 

site dessa instituição, o Reverendo Francis Schneider, pastor da Igreja Presbiteriana da Bahia, 

chegou em solo cachoeirense em 1875. Conforme o site, houve dificuldades para implantação 

de uma Igreja Presbiteriana em Cachoeira, pois uma lei imperial de 1810 não permitia a 

edificação de templos não católicos. E também a falta de recursos para adquirir um espaço 

para casa de oração. Desta maneira, a Igreja Presbiteriana em Cachoeira só foi fundada em 

1903, 28 anos depois da chegada de Schneider. 

1. Imagem: Foto antiga da Igreja Presbiteriana de Cachoeira. 

 
Fonte: Site oficial da Igreja Presbiteriana de Cachoeira 

(http://ipcachoeira.blogspot.com/. Acesso em 22 jun. 2018). 

                                                           
4 Palavra relativa à homilia que é o sermão baseado no evangelho. 

http://ipcachoeira.blogspot.com/


25 
 

 

De acordo com blog oficial da Igreja Presbiteriana de Cachoeira, a marca histórica da 

instituição é a visão missionária, pois considera a expressão mais legítima do Reino de Deus e 

também o esforço missionário de homens dedicados à causa do Evangelho. Através de ações 

missionárias, a Igreja Presbiteriana de Cachoeira ajudou na implantação de congregações em 

outras comunidades cachoeiranas como Engenho Velho da Vitória, Caquende e Santiago do 

Iguape, assim como nas cidades de São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Cruz da 

Almas e Santo Amaro (IGREJA PRESBITERIANA DE CACHOEIRA). 

Conforme o site da instituição cachoeirana, a igreja é de orientação calvinista, 

gerenciada por um conselho de homens escolhidos pela comunidade presbiteriana, o que 

demonstra a dominação masculina na instituição, característica marcante do cristianismo. A 

congregação no Brasil possui cerca de 980.000 membros distribuídos em 6.200 igrejas por 

todo o país. A doutrina seguida é a teologia como um instrumento para um melhor 

conhecimento de Deus e assim, alinhar-se às ações humanas com os desígnios Dele, ou seja, 

fé e prática são intrínsecos. Na vida comunitária, acredita-se que “todos os fiéis são iguais em 

sua dignidade e direitos”. Mas como observamos acima, a Igreja Presbiteriana de Cachoeira é 

estruturada na relação de gênero em que os homens possuem altos cargos na hierarquia da 

instituição – basta olhar a linha de sucessão de reverendos da Igreja. Todos os reverendos da 

história da Igreja Presbiteriana de Cachoeira foram homens, portanto, o poder é masculino.  

Fazer esse breve apanhado de dados históricos da Igreja Presbiteriana é importante 

para compreendermos o contexto religioso em que o surgimento do Colégio Simonton está 

inserido. Neste relatório veremos nas entrelinhas ações explicitas e implícitas do seguimento 

reformado. 

 

 

2. Colégio Simonton 

 

 

Em setembro de 1996 o casal Simões abriu uma escola de computação que funcionava 

na Rua 25 de Junho, a primeira escola de informática em Cachoeira. No ano seguinte passou a 

funcionar como escola regular oferecendo o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. 

Conforme Rubem, administrador da escola e filho do casal fundador, o Colégio Simonton é a 

única instituição particular a oferecer o Ensino Médio na cidade. Existe outra instituição 

particular que oferece o Ensino Médio no município de Cachoeira, porém fica em um distrito. 
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Desde o início, segundo Rubem, a proposta educacional elaborada pelo casal foi trazer 

“coisas novas”, isto é, oferecer modalidades diferenciadas e complementares, principalmente 

na área de tecnologia, enquanto instituição pedagógica prestadora de serviços em Cachoeira. 

Seguindo essa diretriz, o Colégio Simonton foi a primeira instituição educacional de 

Cachoeira a incorporar a robótica em seu currículo. Em parceria com uma empresa que atua 

em Salvador, esse campo, no Colégio Simonton, atua de forma interdisciplinar com o objetivo 

de expandir conhecimentos vistos em sala de aula e colocados na prática como, por exemplo, 

conteúdos de matemática. 

2. Imagem: A robótica praticada pelos educandos dos Simonton. 

 
Fonte: Facebook oficial do Colégio Simonton. 

 

A robótica na instituição é oferecida para o Ensino Fundamental II no turno 

vespertino. O Colégio não oferece robótica para o Ensino Médio porque este ensino é mais 

voltado para a preparação dos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e 

exames vestibulares de instituições específicas. De acordo com o entender dos gestores do 

Colégio, a inclusão do ensino de robótica geraria uma sobrecarga aos educandos. 

Regulamente os estudantes do Colégio Simonton participam de olimpíadas, em nível estadual 

e regional. Não participam da olímpiada nacional, pois esta é voltada para o médio técnico. 
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Em 2018, nove alunos foram selecionados para participarem da Olimpíada Brasileira de 

Robótica/Etapa Regional.  

3. Imagem: Folder de divulgação dos selecionados para Olimpíada. 

 
Fonte: Facebook oficial do Colégio Simonton 

(https://www.facebook.com/colegiosimonton). 

 

De acordo com a página oficial da instituição em uma rede social, a missão do Colégio 

é “oferecer ensino de qualidade para a formação integral do estudante e servir à comunidade 

como centro de difusão do saber continuado e atualizado” (trecho capturado do Facebook no 

dia 24/06/2018). 

Conforme a Coordenadora Pedagógica, Carmen Melo, a instituição atende a 

adolescentes e jovens de áreas periféricas de Cachoeira. De acordo com o Administrador do 

Colégio, o perfil socioeconômico dos educandos é misto, havendo estudantes pobres e de 

classe média. A Coordenadora Pedagógica relata que muitos pais se esforçam para colocar 

seus filhos no Colégio Simonton com o intuito de lhes oferecer um ensino de qualidade, já 
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que as escolas públicas de Cachoeira, de acordo com a visão da referida coordenadora, não 

oferecem um ensino de qualidade.  

O ensino do Colégio vai do 6º ano do Ensino Fundamental II até o 3º do Ensino 

Médio, desta maneira, a faixa do corpo do alunado é de 10 anos de idade e 17 anos de idade e 

para cada série há uma única turma. Até pouco tempo atrás a escola funcionava no turno 

matutino e vespertino, porém por causa da alegada violência crescente em Cachoeira, o 

Colégio Simonton passou a funcionar suas atividades regulamente no turno matutino, pois 

seus educandos que moram na zona rural do município estavam sofrendo constantemente 

assaltos em seus retornos no final da tarde. Então, para garantir um pouco de segurança aos 

seus estudantes, a instituição optou por funcionar em um único turno de modo regular, 

mantendo atividades excepcionais oferecidas no turno vespertino. As aulas do Colégio vão 

das 7h15 min. até 12h30 min., totalizando uma carga horária diária de 5 horas e 15 minutos 

para o Ensino Médio e 4 horas e 45 minutos para o Ensino Fundamental II. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), uma escola 

deve oferecer no mínimo 200 dias com uma carga horária de 800 horas no mínimo, a serem 

distribuídas nesses dias. Totalizando uma carga horária de 4 horas diárias, no mínimo, de 

trabalho escolar, ao que, conforme demonstrado, o colégio objeto de nosso estudo está em 

plena conformidade legal. 

 

 

3. Infraestrutura do Colégio Simonton e suas relações sociais 

 

 

De acordo com Sá e Werle (2017), há uma necessidade emergente da infraestrutura ser 

vista como objeto empírico e não como uma questão marginal nos trabalhos acadêmicos. Os 

autores fizeram um estudo de teses e dissertações, entre 2003 e 2013, e constataram que a 

“infraestrutura em diferentes dimensões em suas relações com currículo” (p.403) deve ser 

amplamente tematizada, pois ela é pouco discutida no âmbito da educação. 

A infraestrutura escolar condiciona a condição do ensino, pois viabiliza e estimula o 

aprendizado, assim como proporciona as interações humanas (NETO; JESUS, 2013). 

Podemos classificar uma estrutura escolar em quatro níveis: elementar; básica; adequada; 

avançada (NETO; JESUS, 2013). A infraestrutura elementar se refere ao espaço que apresenta 

apenas condições elementares para o funcionamento como água, sanitário, energia, esgoto e 

cozinha. Já a infraestrutura básica, além de apresentar as condições elementares, possui uma 
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sala de diretoria e equipamentos paradidáticos (tv, computador, dvd, etc). Uma infraestrutura 

escolar é considerada adequada quando possui os itens dos níveis anteriores e ambiente 

propício para o ensino e aprendizagem, dessa forma, deve ter uma biblioteca, sala de 

professores, laboratório de informática, quadra esportiva, espaço de recreação, acesso à 

internet e copiadora. E por fim, a infraestrutura avançada além de apresentar os demais níveis, 

deve possui um laboratório de ciências e dependências adequadas para atender a alunos com 

necessidades especiais (NETO; JESUS, 2017). 

Tais considerações são essenciais para compreendermos a infraestrutura do Colégio 

Simonton e suas condições de ensino e aprendizagem.  

 

 

3.1 Infraestrutura da Instituição 

 

 

O Colégio Simonton fica localizado na Rua JJ Seabra, nº 23, Centro, na cidade de 

Cachoeira. Sua localização é bem acessível, tanto que pais com carro ou transporte escolar 

particular não têm dificuldades para estacionar. O prédio onde funciona a instituição é antigo 

e sua fachada é branca e verde, cores predominantes nos uniformes dos alunos como na 

logomarca do Colégio. Alguns alunos consideram a infraestrutura do Simonton pequena e 

alguns educandos provenientes de outros espaços escolares maiores sentiram dificuldades em 

se adaptar ao novo espaço escolar.  

4. Imagem: Uniformes e logomarca do Colégio Simonton. 

 
Fonte: Facebook oficial do Colégio Simonton 

(https://www.facebook.com/colegiosimonton). 
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O Colégio Simonton possui duas entradas: um portão que dá acesso para os pavilhões 

de aula, abertos antes das 7h15 min. e depois das 12h00, horários regulares de entrada e saída 

dos estudantes da instituição; e uma porta que dá acesso à recepção, entrada utilizada pela 

maioria dos professores e funcionários. A recepção é o limiar que permite a entrada para a 

sala da coordenação, que fica ao lado esquerdo e um corredor, lado direito, que dá passagem 

para a sala da direção, secretaria, almoxarifado e sala dos professores.  

Como o portão do Colégio fica a maior parte do tempo fechado, as salas da 

coordenação pedagógica e dos professores acabam sendo ambientes de trânsito dos agentes 

sociais que precisam circular pela Instituição, pois eles são os únicos locais que ligam os 

pavilhões de aula aos demais cômodos do Colégio Simonton. Era muito comum ver 

educandos e funcionários, oriundo dos pavilhões de aula, transitando por essas duas salas para 

acessarem a saída ou para ir à direção, secretaria, etc. Não sei se era intencional da instituição, 

mas tal arquitetura controlava mais rigidamente a saída e entrada dos educandos, pois quem 

perdesse o horário de entrada e quisesse sair mais cedo era obrigado a passar por esses dois 

espaços e desta maneira, justificar os seus passos.  

Em 2018 o Colégio Simonton possui 190 alunos, distribuídos em 7 salas com uma 

média de 25 alunos por turma e todas as salas são climatizadas como a maioria dos outros 

espaços. No pavilhão do térreo funcionam 3 salas destinadas para as turmas de 6º ano e 8ºano 

do Ensino Fundamental II. E no pavilhão do primeiro andar possui 4 salas dispostas para as 

turmas do 9º do Ensino Fundamental II e 3º do Ensino Médio. No primeiro andar também há 

pátio muito ocupado na hora da recreação pelos educandos das turmas que funcionam no 

primeiro andar. Nele há duas escadas: uma dá acesso ao portão principal da Colégio e a outra, 

do lado oposto, dá acesso à área interna da instituição. 

O Colégio Simonton possui uma cantina, um laboratório, uma biblioteca e uma sala de 

arquivo que estão localizados no pavilhão do 1º andar. Também há um auditório onde 

ocorrem a maioria das atividades extracurriculares e reuniões com os pais. Na instituição 

existe uma única sala de audiovisual que é muito utilizada pelo professor de Sociologia como 

recurso pedagógico para exibição de filmes e slides, etc. Esta sala fica no térreo, próximo à 

sala da coordenação pedagógica. Constantemente, os educandos do Ensino Médio tinham que 

descer do 1º andar para assistirem aulas de Sociologia, Filosofia e Artes no térreo, ministrada 

pelo Professor Emerson Monteiro, formado em História.    

Também o Colégio possui uma quadra poliesportiva que foi inaugurada em setembro 

de 2017. Esse espaço é muito utilizado para as aulas de Educação Física. Também no horário 

da recreação e em horários vagos a quadra poliesportiva é utilizada pelos educandos em suas 
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brincadeiras e campeonatos esportivos entre alunos do Simonton promovido pela instituição. 

Durante a minha observação percebi que na hora da recreação e em horários vagos a quadra 

poliesportiva é muito utilizada por educandos do Ensino Fundamental II. Vale também 

ressaltar que a Disciplina de Educação física não é oferecida para alunos do Ensino Médio. 

Alguns alunos do Ensino Médio reclamam da ausência dessa disciplina em seu currículo 

devido à sua importância na educação de atividades físicas na vida dos jovens. 

5. Imagem: Quadra Poliesportiva do Colégio Simonton. 

 
Fonte: Facebook oficial do Colégio Simonton. 

 

Em março de 2018 foi inaugurado um salão de jogos para o lazer e diversão dos 

educandos do Colégio Simonton. 

6.Imagem: Totó.                                                                7. Imagem: Pingue-pongue.  

 
             Fonte: Facebook oficial do Colégio Simonton.             Fonte: Facebook oficial do Colégio Simonton. 
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A instituição funciona em um prédio antigo de um andar um espaço alugado desde 

1997 quando o Colégio passou a oferecer o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. 

Portanto, por essa razão, que o Colégio nunca passou por reformas, apenas por pequenos 

reparos e adaptações. Há uma aluna cadeirante no Colégio Simonton, entretanto, a sua 

infraestrutura não oferece acessibilidade. A coordenadora pedagógica justifica que o espaço 

não se tornou acessível para pessoas com deficiência física, pois o prédio é alugado e o 

proprietário permite apenas pequenos reparos. Para integrar a educanda cadeirante no espaço 

escolar, o Colégio instituiu que a turma que ela está matriculada teria aula em salas do térreo. 

Carmem, afirma que quando tem atividades em lugares sem acessibilidade, a aluna é levada 

nos braços por professores ou funcionários até o local. Certa vez, a educanda cadeirante 

precisou resolver uma pendência na sala da coordenação pedagógica, porém como sua cadeira 

não é motorizada e a estrutura térrea do Colégio não possui as adaptações necessárias, ela 

precisou do auxílio de um funcionário da instituição para chegar até a sala. 

De acordo com Melo (2011), a acessibilidade deve ser vista em uma perspectiva ampla 

de todo contexto da vida cotidiana de um educando com qualquer tipo de deficiência. Pensar 

acessibilidade na educação é levar em consideração demandas intramuros escolar e 

extramuros escolar (MELO, 2011). Quem vive em Cachoeira sabe que as condições 

estruturais de acessibilidade são precárias, pois por ser uma cidade tombada, desde 1971, pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional (IPHAN), por possuir casarões e 

igrejas centenários, não pode sofrer reformas expressivas, pois a política patrimonial busca 

preservar o conjunto arquitetônico da cidade. O Colégio Simonton, em relação à 

acessibilidade para estudantes com deficiência física, possui uma infraestrutura precária, já 

que seu prédio não possui rampa e elevadores uma vez que seu prédio é antigo. 

Embora o Colégio Simonton tenha um laboratório de robótica, ele não possui uma 

infraestrutura adequada para atender educandos com necessidades especiais, portanto, iremos 

considerar que essa instituição, que apresenta os três níveis de estrutura escolar, transita entre 

os níveis de infraestrutura escolar adequada e avançada.  

 

 

3.2 A dinâmica social do Colégio Simonton 

 

 

Embora o Colégio Simonton não seja uma instituição confessional, todas as ações 

administrativas são orientadas por princípios cristãos perpassando pelas políticas pedagógicas, 
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conforme salientou o administrador da escola. De acordo com Bittar (2010), a escola 

confessional se caracteriza por adotar a “confissão” religiosa de um segmento religioso ou 

congregação, isto é, a instituição confessional segue uma doutrina ou um princípio filosófico 

influenciando práticas cotidianas e sua imagem perante a sociedade. 

Em 2017 foi criado o Projeto ‘Soltando o Verbo’: concurso de poesia elaborado pela 

coordenadora pedagógica e professores do Colégio. O objetivo do projeto é que através da 

poesia de rua, os alunos do 9º do Ensino Fundamental II e alunos do 1º e 3º do Ensino Médio 

façam um desabafo social e emotivo de situações que lhes incomodam. A poesia de rua tem 

uma linguagem própria e que para muitos, essa expressão artística usa palavras e jargões 

inapropriados. Desta maneira, a direção da instituição solicitou aos organizadores do projeto 

que orientassem os alunos a evitarem palavras e expressões de baixo calão, a não escrever 

poesias de ofensas aos colegas e textos que refletissem posições político-partidárias locais. A 

estrutura religiosa do Colégio Simonton se revela em várias situações. Durante o 

desenvolvimento do meu estágio, não presenciei nenhuma iniciativa ecumênica no Colégio, o 

que sugere que as políticas pedagógicas da instituição são orientadas pelos pressupostos 

religiosos calcados na doutrina presbiteriana. Desta maneira, compreendemos que os 

princípios cristãos exercem certa influência sobre as políticas pedagógicas da instituição. 

Porém, conforme a coordenadora pedagógica, os princípios cristãos da instituição não 

interferem na vida cotidiana e escolhas de educandos, professores e funcionários. O princípio 

religioso é percebido e problematizado por alguns estudantes. Em Estágio II desenvolvi um 

Documentário Antropológico sobre o Projeto Soltando Verbo. Para as gravações, usei como 

técnica, grupo focal, para apreender as subjetividades dos estudantes que participaram do 

projeto e suas conexões com o mundo. Quando abordei a temática, religiões afro-brasileiras, 

uma educanda disse que fez uma releitura poética de música sobre Ogum (orixá da guerra no 

panteão Ioruba mantido pelo candomblé), pois ela ouvia boatos de que a direção do Colégio 

Simonton proibia manifestações de outros segmentos religiosos em projetos educacionais. A 

fala da estudante provocou uma polêmica, pois alguns funcionários afirmaram que a direção 

da instituição nunca se expressou contrária a qualquer manifestação religiosa. O que nos faz 

crer que não há uma proibição expressa do colégio, mas um ethos em que se valoriza apenas 

os princípios cristãos, desconsiderando outros contextos culturais de crença. 

Além dessa característica religiosa, o Colégio Simonton possui um caráter de 

acolhimento para educandos que não enquadram no perfil de dois colégios privados de 

renome na região, ou seja, a instituição é um espaço de acolhimento do ‘aluno problema’. 
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O termo ‘aluno problema’ foi utilizado por mim para enquadrar discursos e práticas 

que estigmatizam educandos no espaço escolar. Enfaticamente, tanto a coordenadora 

pedagógica como o administrador da escola, afirmaram que estudantes com comportamentos 

não aceitos, com sua inserção no Colégio Simonton suas percepções de mundo foram 

mudando e consequentemente, seus comportamentos. A política educacional é inserir o ‘aluno 

problema’ no contexto escolar através do diálogo, um diálogo reflexivo, isto é, fazer com que 

o educando faça reflexão de suas ações. Evita-se rotular as ações dos estudantes, mas pensar 

sua agência dentro da ética.  

Certa vez a Coordenadora Pedagógica comentou que o Colégio recebeu um aluno 

muito agressivo. Por meio do modelo didático prático reflexivo, Carmen compreendeu o lugar 

social do aluno. Através de vários diálogos reflexivos com o aluno e sondar em outras esferas 

sociais, a coordenadora pedagógica descobriu que ele veio morar em Cachoeira e estudar no 

Colégio Simonton porque seus pais morreram e a sua família materna o rejeitou, julgando que 

seu comportamento era inadequado, cuidando apenas de sua irmã mais nova, pois era mais 

quieta. Então, ele veio morar em Cachoeira com a família paterna. A perda irreparável dos 

pais e a separação abrupta da irmã causaram um grande impacto na vida desse jovem. Então, 

suas reações comportamentais eram compreensíveis. Consciente da importância da vivência 

cotidiana entre irmãos, a família paterna lutou para que a irmã viesse residir em Cachoeira 

com o seu irmão, já que a família materna não o aceitava. Após a chegada da irmã na referida 

cidade e a inclusão do aluno em várias atividades pedagógicas, o seu comportamento mudou e 

tornou mais aceitável para a escola. 

Em uma ocasião, presenciei, na sala da coordenação pedagógica, uma cena em que 

uma professora trouxera um educando, entre 10 a 11 anos de idade, para a coordenadora 

pedagógica analisar a situação dele, pois ele estava conversando muito e atrapalhando a aula, 

também não tinha feito a atividade. Depois de fazer o relato sobre o comportamento do 

estudante, a professora foi embora e a coordenadora pedagógica ficou para orientar o 

educando. Com uma voz tranquila, meiga e firme, Carmem indagou o estudante sobre o que 

iriam fazer com a situação. Com o livro debaixo do braço, temeroso, em tom de voz baixa, ele 

comentou objetivamente que iria responder à atividade e ficaria quieto. Então, a coordenadora 

pedagógica o questionou por que não tinha respondido à atividade quando a professora 

solicitou. Com uma voz muita baixa, ele respondeu porque não sabia o conteúdo. 

Pacientemente, Carmem explicou que quando um educando está com dúvidas ou não sabe 

responder a atividade tem que perguntar à professora, afinal esse era o papel dela, explicar o 

conteúdo e tirar dúvidas. Ela também o indagou sobre a conversa paralela. Se ele considerava 
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certo atrapalhar a aula da professora, o aluno respondeu negativamente e prometeu não agir 

mais daquela forma. A coordenadora pedagógica também comentou com o aluno que vários 

professores tinham notado que ele estava dormindo em sala e lhe questionou sobre as razões 

de seu sono fora de horário. Um pouco incerto, o aluno respondeu que ficou até tarde jogando 

no celular, pois a mãe estava assistindo televisão e se passou do horário de irem dormir. Por 

essa razão que ele foi dormir por volta das 2 horas da manhã e teve que acordar às 5 horas e 

30 minutos para ir para a escola. Depois dessa conversa com o educando, baseada no citado 

conjunto de questionamentos e orientações, Carmen orientou o aluno a voltar para sala de 

aula, pedir desculpas à professora e fazer a atividade que ela tinha passado.  

Depois que o educando saiu, a coordenadora pedagógica me informou as razões dele 

estar dormindo em sala de aula. Ele havia perdido seu pai recentemente e sua mãe estava em 

processo de depressão por causa da morte de seu marido. E o estudante muito apegado e 

preocupado com a mãe, não gostava de deixá-la sozinha. Por essa razão que ele estava 

dormindo tão tarde. Carmem disse que já sabia da situação do aluno por outras fontes, porém 

queria ouvir do próprio aluno. O Professor Emerson também comentou que este aluno, certa 

vez, disse que não ficava quieto para não pensar.  

Esses dois casos me deixaram reflexiva diante da condição social do educando que se 

resvala no espaço escolar, porém é pouco problematizada nas teorias educacionais e em suas 

metodologias. A maioria das teorias focaliza na dualidade ensino aprendizagem não 

articulando com as subjetividades dos alunos. O socioconstrutivismo, elaborado por 

Vygotsky, compreende que o papel da escola é estimular interações entre os sujeitos e destes 

com o ambiente adequado para o desenvolvimento intelectual, ou seja, o mediador estimula o 

aluno para obter respostas (MALHEIROS, 2013). Mas como estimular o aprendizado do 

estudante em contextos tão problemáticos supracitados? 

Em relação à professora mencionada, observei que ela não tolera comportamentos que 

fogem do seu esquema ensino-aprendizagem e constantemente dava queixas dos alunos para a 

coordenadora. A sensação que suscitou em mim é que ela não levava em consideração o 

contexto social do aluno, porém não tive oportunidades de apreender os motivos de sua 

postura. Por um lado, percebo que 50 minutos ou 1hora e 40 minutos exige muito do 

professor, pois nesse espaço de tempo, ele tem que direcionar um controle de sala de aula (um 

espaço com múltiplas identidades), assim como passar o conteúdo programático e avaliar o 

aprendizado dos alunos. Também devemos considerar que um professor em um turno lida 

com diferentes turmas, diferentes conteúdos, múltiplas identidades e diferentes situações em 

um espaço muito pequeno de tempo. Desta maneira compreendo que nem sempre ele 
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consegue dar conta de questões tão inviabilizadas como as que mencionei aqui, de como 

adolescente e jovens estão construindo suas subjetividades dialogicamente com as instituições 

escolar e familiar.  

Constatei que quem faz a ponte entre a escola e o contexto social do aluno é a 

coordenadora pedagógica. Ela quem faz a mediação entre professor e aluno. Este talvez seja o 

caminho que a instituição encontrou para lidar dialogicamente com as subjetividades do seu 

alunado e as práticas pedagógicas. Conforme Carmem, através dos métodos de investigação 

social, prática reflexiva e inserção em atividades extracurriculares, o Colégio Simonton vem 

transformando ‘alunos problemas’ em educandos proativos.  

O Colégio não atende só ao ‘aluno problema’, mas ao educando com deficiência física 

que foi rejeitado por outras instituições particulares. Mais especificamente, conforme relatos 

da coordenadora pedagógica, os pais de uma educanda procuraram a instituição para atender 

sua filha cadeirante, uma vez que, alguns espaços escolares haviam a rejeitado. Sem muitos 

questionamentos e muito sensibilizado com a questão, o diretor aceitou abrigar a educanda 

cadeirante na instituição. A inclusão escolar perpassa por conquistas e desafios, pois, embora 

os deficientes físicos tenham direitos assegurados por lei, várias escolas não possuem 

estruturas adequadas para atender esta demanda (SILVA; VOLPINI, 2014). 

Com a finalidade de todos acolherem a educanda cadeirante respeitando suas 

limitações, o Colégio promoveu rodas de conversa falando sobre a condição de cadeirante da 

nova colega e o que a diferenciava dos demais alunos era a sua limitação física, portanto, 

todos deveriam ajudá-la na sua mobilidade pela escola. Desta forma, a educanda foi inserida 

no espaço escolar com a colaboração de todos. Na sala de aula essa aluna senta na mesma 

cadeira usada pelos demais colegas, participa de atividades extracurriculares.  

Carmem afirma que ela tem uma vida social saudável na escola. A coordenadora 

pedagógica comentou que ao tentar reprimir um aluno que empurrava a cadeira de rodas da 

educanda acima da velocidade esperada, foi reprimida pela estudante, pois ela gostava quando 

seus colegas a empurrava em velocidade acima da média, pois se sentia livre. Carmem 

observa que todos se preocupam com a segurança da cadeirante, porém fazem de tudo para 

que a educanda tenha autonomia.  

Entretanto, não é só a direção do Colégio que se preocupa com o bem-estar da 

estudante, seus colegas também se preocupam com ela. Certo dia, um pai entrou na sala da 

coordenação pedagógica para fazer o pagamento de despesas de uma viagem de campo para o 

Museu Parque do Saber, em Feira de Santana. Aproveitando a ocasião, Carmem falou um 

pouco sobre a vida escolar de seu filho que estava tendo comportamentos inadequados com os 
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seus colegas. Tanto pai como a coordenadora não adjetivaram o comportamento do aluno, 

mas pelo diálogo compreendi que ele estava tendo atitudes arrogantes. O pai falou que havia 

conversado com o seu filho sobre o comportamento dele. Carmem salientou que fez uma roda 

de conversa – tipo um grupo focal sobre a conduta de cada agente que compõe a escola, 

principalmente dos alunos – com a turma do aluno que estava tendo comportamentos 

arrogantes e que seus colegas apontaram quais as atitudes dele que lhes incomodavam. 

Reconhecendo seu comportamento inadequado, ele inferiu que também se preocupava com os 

seus colegas exemplificando que no dia em que a colega cadeirante não foi para o Colégio, ele 

ficou muito preocupado. Então, Carmem tranquilizando o aluno, explicou que sua colega com 

limitações físicas às vezes precisava faltar às aulas porque tinha que ir para Salvador fazer 

tratamento. Nessa roda de conversa, o aluno se comprometeu que iria refletir sobre os seus 

comportamentos. 

A partir desses fragmentos da dinâmica do Colégio Simonton, compreendemos que a 

coordenação pedagógica segue o modelo de transposição5 didática reflexiva, porém o cerne 

da mediação não é o conteúdo, mas a subjetividade do aluno. Por transposição didática 

reflexiva Paula Civiero (2009) argumenta que:  

Transposição Didática Reflexiva [... é o] processo em que o saber ensinado seja 

adaptado de forma a provocar reflexões, instituindo um cenário para a investigação 

que propicie a participação do aluno no processo, provoque discussões e tomada de 

decisão, de modo a instigar o sujeito a ser transformador de sua própria realidade 

(CIVIEIRO, 2009, p.7) 

 

Nas situações supracitadas, percebemos que a coordenadora pedagógica tem um 

modelo ideal de educando no que se refere ao comportamento. Então, respeitando as 

particularidades de cada um e suas adversidades, através do diálogo provocativo, ela faz com 

que o aluno faça um retorno em si e no cenário que ele é protagonista para suscitar 

questionamentos e posicionamentos sobre o seu comportamento, principalmente no âmbito 

escolar. Esse processo aliado a outras instâncias faz com que o aluno seja transformador de 

sua própria realidade. 

Por exemplo, o Projeto “Soltando o Verbo” é um mecanismo para o que o aluno 

externalize suas emoções. Na edição de 2018, uma aluna fez uma poesia sobre suicídio o que 

possibilitou a Carmem perceber a situação de risco da aluna. Pelo que pude observar, na 

instituição há uma rede de comunicação informal que inteira a escola das vivências dos alunos 

fora de seu domínio. Então, Carmem sabia que essa aluna passou e estava passando por 

                                                           
5 O conceito transposição é polêmico, mas na prática da educação e do ensino não é mera transmissão de saber 

que gera o saber, entretanto, através de modelos didáticos e ferramentas pedagógicas, o saber vai sendo 

construindo em diálogos com as experiências de diferentes agentes.   
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problemas familiares. A jovem perdeu os pais muito cedo, portanto, sua condição de órfã 

abriu possibilidades para adoção. Ela foi adotada várias vezes, porém era sempre devolvida 

até que uma senhora a adotou definitivamente. Mas, atualmente essa senhora está enfrentando 

um câncer e a irmã da senhora culpabiliza a jovem pelo problema de saúde que estava 

acometendo a idosa.  

Diante dessa informação confirmada através da poesia, a coordenadora pedagógica 

passou a observar o comportamento da aluna. Os professores estavam se queixando que a 

aluna estava conversando demais em sala de aula. Então, Carmem chamou a aluna para 

conversar sobre as suas inquietações. Embora a coordenadora pedagógica tivesse 

conhecimento/suspeitas da situação do aluno, ela nunca deixava transparecer para o aluno, 

pois queria ouvir do aluno seus impasses. Sempre o chamava por motivos óbvios, seu 

comportamento no espaço escolar. Conscientemente, ela ia além dos motivos óbvios 

explícitos.  

A jovem relatou que estava conversando demais, pois se sentia só em casa, 

praticamente estava vivendo isolada em seu quarto, por essa razão que ela estava sentindo a 

necessidade de conversar, porém seus colegas não se interessavam em suas conversas. A 

estudante também falou que se sentia um peso nas vidas das pessoas e que pensou em se 

suicidar várias vezes, porém depois da escrita para o “Soltando o Verbo”, passou a escrever 

mais e a ler como uma forma de se comunicar com o mundo. Comentou que alguns textos ela 

estava publicando em uma rede social e que várias pessoas estavam elogiando seus escritos e 

agradecendo por se reconhecerem neles e assim, refletir sobre os dilemas sociais.  

Carmem havia me dito sobre suas preocupações com essa aluna e assim que obteve a 

confirmação veio me falar, implicitamente, do sucesso de sua metodologia de averiguação 

social através da reflexão a partir do comportamento do aluno no espaço escolar para sua vida 

familiar visando que ele seja o agente transformador da sua própria realidade. 

Tal pedagogia nem sempre tem o sucesso esperado, pois a escola não pode controlar a 

dinâmica social da família. Ambas instituições são autônomas e muito raramente possuem um 

diálogo estreito. Na última semana de estágio, já no final da manhã, a coordenadora 

disciplinar entra na sala de Carmen e diz que precisa falar algo muito sério, como sempre a 

coordenadora pedagógica diz que ela poderia falar em minha frente, já que as falas e ações 

que emergem no Colégio faz parte do meu estágio. Então, a coordenadora disciplinar relata 

que uma aluna tinha tentado se suicidar com uma lâmina no banheiro, mas foi impedida por 

uma pessoa (não ficou explicito se era aluno ou funcionário) que estranhou o seu 

comportamento. A jovem muito carismática, nesse dia estava muito calada e quando ela se 



39 
 

encaminhou para o banheiro a pessoa suspeitou de sua atitude e foi atrás dela para saber o que 

estava acontecendo. Já no banheiro, ela foi flagrada com uma lâmina com intuito de cortar os 

pulsos. A pessoa que flagrou a tentativa de suicídio chamou a coordenadora disciplinar que 

antes de ir à sala de Carmem, conversou bastante com a jovem. 

A coordenadora pedagógica pediu para que a agente disciplinar trouxesse a aluna à sua 

sala. Quando a coordenadora disciplinar saiu da sala, Carmem me falou que desde o primeiro 

ano da aluna no Colégio Simonton, ela apresentava vários problemas comportamentais. Era 

uma aluna muito inquieta, mas com o tempo, depois de vários diálogos com os funcionários 

da instituição, ela se tornou um exemplo de educanda. Por causa do comportamento 

inadequado da estudante, a coordenadora pedagógica teve vários embates com os pais 

(evangélicos) dela, pois ora não admitiam as narrativas sobre o comportamento de sua filha, 

ora agiam austeramente com a ela. 

Quando a aluna entrou na sala, fiquei surpresa, pois a conhecia das minhas 

observações em sala de aula do professor de Sociologia, porém meu contato com ela sempre 

foi superficial, mas aparentemente demonstrava ser uma pessoa alegre e de bem com a vida. 

Calada, a aluna sentou-se do meu lado em frente à Carmem. A coordenadora pedagógica a 

questionar sobre as motivações dela em querer cometer tal ato, ela apenas respondeu que a 

vontade em se cortar era constante. Carmem perguntou o porquê dessa vontade, ao que a 

aluna tranquilamente (aparentemente) respondeu que estava passando por alguns problemas. 

Então, Carmem começou a discursar que todos passam por problemas, que na vida temos 

momentos alegres e tristes, a felicidade não é algo constante e querer se matar não ia resolver 

os problemas.  

Dando continuidade em seu procedimento pedagógico, falou que teria que comunicar 

os pais da educanda, instantaneamente, a estudante disse que não era para chamar seus pais, 

pois o problema eram eles, neste momento vi lágrimas escorrer em seu rosto. A coordenadora 

pedagógica lembrou que há algumas semanas ela havia levado bebida para o Colégio e as 

duas tinham conversado e aluna havia prometido que não iria mais beber, mas, no entanto, 

naquele dia tinha tentado se suicidar. A educanda informou que depois da conversa com a 

coordenadora nunca mais havia bebido. Então, Carmem perguntou: gostou do álcool? Ele te 

ajudou a resolver o seu problema? Com um sorriso desconcertado, a aluna disse que não. 

Carmem continuou: e se oferecerem drogas? Novamente com um sorriso incerto, a educanda 

respondeu que já havia ocorrido isso, alguém havia a incentivado a usar maconha, porém ela 

não aceitou, pois não tinha coragem. 
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Mais uma vez Carmem instituiu no consentimento da aluna em comunicar seus pais 

sobre o ocorrido justificando que caso ela, a educanda, tentasse novamente se suicidar e 

obtivesse sucesso iria comprometê-la perante aos seus pais. Pois legalmente eles poderiam 

acusá-la de negligência, pois sabia da situação da sua filha, mas não informou à família. 

Então, Carmem informou que não queria ser presa, portanto, teria que chamar os pais no 

Colégio, mas precisava da permissão da aluna para fazer isso. Cedendo, a educanda permitiu 

que Carmem comunicasse a família. A coordenadora Carmen avisou que iria chama-los no 

dia seguinte, mas que também queria que a educanda colocasse em um papel os prós e os 

contras de sua vida e o que poderia fazer para melhorar a sua vida. A estudante prometeu que 

no dia seguinte traria suas metas de vida escrita em papel para a coordenadora. 

Na mesma semana fui ao Colégio Simonton para resolver algumas questões 

burocráticas e, pelo que eu ouvi e vi, o pai da aluna se recusava em conversar com a 

coordenadora pedagógica. Primeiramente, ele foi conversar com o diretor que no dia do 

ocorrido procurou se manter distante do fato. No dia seguinte, ele passou na recepção e 

perguntou como a filha havia se comportado naquele dia ao porteiro. O funcionário respondeu 

que a aluna havia se comportado dentro da normalidade e que as pessoas que trabalham no 

Colégio estavam conversando muito com a filha dele. Logo em seguida o pai da aluna foi 

embora dizendo que voltaria para conversar com a coordenadora pedagógica. Carmem ficou 

muito irritada com a postura do pai, pois ela havia ligado para ele, informando-lhe do 

acontecido na instituição e solicitando uma reunião com os responsáveis. 

Muito preocupados com os impasses dos alunos e com intuito de alguma forma ajuda-

los em suas crises existenciais, os funcionários assistem filmes e séries de grande sucesso 

entre os alunos do Colégio Simonton. Certa vez, estava na sala de Carmem quando uma aluna 

entrou no espaço para falar da morte de um personagem de uma série. A coordenadora 

pedagógica e aluna ficaram falando sobre a série e eu flutuando na conversa, tentando 

compreender a dinâmica daquela relação. Ali, parecia que a relação hierarquizante estrutural 

da escola havia cessado, ambas estavam falando de suas emoções que emergiram com a morte 

da personagem. Também percebi isso com o professor Emerson, de Sociologia, utilizava dos 

mesmos recursos de Carmem. Quando questionei sobre essa dinâmica, tanto Emerson quanto 

a coordenadora pedagógica responderam que assistir séries e compartilhar suas percepções 

com os alunos é uma forma de se aproximar do universo deles. Também a indicação de filmes 

e séries por professores para os alunos é um subsídio para transpor conhecimento sobre 

determinados conteúdos. 
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Outra característica do Colégio Simonton é o controle escolar através do sistema de 

segurança por vídeo. Todas as salas possuem câmaras de monitoramento e as imagens são 

gerenciadas na sala da direção. Desta maneira, a instituição vigia as ações dos funcionários e 

principalmente dos alunos. Porém, o sistema informatizado de segurança não inibe os 

conflitos entre estudantes e entre estudantes e professores. 

Em uma das minhas visitas à escola, encontrei Carmem assinando dois termos de 

suspensão de aula por um dia, pois alunos haviam brigado verbalmente no dia anterior. Ela 

não detalhou as motivações. Outro dia estava na sala da coordenação colhendo elementos para 

a construção do meu projeto para o documentário sobre o “Soltando o Verbo” e como sempre 

escutamos batidas na porta que dá acesso ao pavilhão de aula. Quando Carmem abre a porta, 

uma aluna do 3º ano do Ensino Médio, visivelmente em cólera, pede para falar com o diretor. 

As colegas da jovem tentavam controlar sua irritabilidade e uma amiga se ofereceu para 

acompanhar a aluna, pois ela estava muito nervosa. Percebendo a complexidade da situação, a 

coordenadora pedagógica pede para a aluna aguardar no pavilhão de aula que ela iria 

comunicar o diretor. E assim Carmem fez, foi até a sala da direção e depois de alguns minutos 

ela volta e libera a ida da aluna até a direção. Já os demais estudantes (cerca de cinco), 

Carmem pediu para aguardarem na coordenação e aproveitou a oportunidade para fazer uma 

investigação do que houve em sala de aula. Os educandos relataram que nas semanas 

anteriores, a professora de biologia havia liberado as pessoas que apresentaram seminários de 

fazerem a avaliação parcial do ciclo, porém a professora havia voltado atrás de sua decisão e 

informou à turma que todos fariam a avaliação parcial. Tal atitude provocou uma revolta 

generalizada nos estudantes do 3º do Ensino Médio, culminando em uma desavença entre 

educanda que foi falar com o diretor sobre a situação e a professora. Carmem ouviu tudo 

atentamente, porém não se manifestou. Cerca de 30 minutos depois, a estudante retorna e 

passa pela sala da coordenação furiosa. Ao ser questionada sobre o posicionamento do diretor 

em relação à atitude da professora, ela respondeu: 

-Não sabe não? O diretor é sempre a favor do professor. 

 

Depois da saída dos educandos da sala da coordenação, uma professora, que também 

estava na sala, comentou com Carmem que a professora de biologia tomou aquela atitude, 

pois o grupo que expressou a revolta contra a postura da docente fazia rodas de conversa no 

fundo da sala, e às vezes davam as costas para a professora, atrapalhando a dinâmica de aula 

proposta pela docente. Gestualmente Carmem confirmou a informação que também era de 

conhecimento do diretor. 
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Se as imagens conseguem captar as ações dos alunos exercendo a faculdade da visão, 

as coordenadoras disciplinares, por analogia, eram as audições da escola no que se refere às 

relações interpessoais entre alunos. A função da coordenadora disciplinar é monitorar mais de 

perto os alunos. Então, todas as falas que fugiam dos padrões do Colégio que as 

coordenadoras disciplinares conseguiam captar eram transmitidas para a coordenação 

pedagógica. A temática mais frequente era sexualidade. Falas pejorativas sobre a sexualidade 

eram reprimidas pelas coordenadoras disciplinares e repassadas para Carmen para reforçar a 

repreensão. Também alunos que se sentiam ofendidos pelos colegas iam até a coordenadora 

pedagógica reclamar sobre as atitudes de seus colegas. Certo dia, um trio de educandos foi até 

a sala da coordenação relatar o comportamento indesejado de um colega. Um dos 

adolescentes falou que o colega estava o “chamando de homossexual de forma feia”. Achei 

bem interessante a fala dele, demonstrava certa consciência de homofobia e ao mesmo tempo 

revela o reflexo de uma sociedade machista: chamar uma pessoa de homossexual 

pejorativamente provoca certo desconforto. 

Carmem e a professora de inglês comentaram que os alunos do 6º ano e 8º ano 

atravessavam uma fase de afloramento da sexualidade. E que palavras que no senso comum 

são usadas no duplo sentido como pau (muito correlacionada com a palavra pênis), causa 

certo alvoroço quando os estudantes ouviam em sala de aula. Embora provocasse certo 

desconforto nos funcionários da instituição, eles apenas inibiam essas atitudes no espaço 

escolar já que tais noções vinham da esfera doméstica e de outras esferas da sociedade.  

Outras questões da vida também acabam se resvalando no âmbito da escola como a 

falta de uma alimentação adequada. Carmem me relatou que algumas vezes alunos iam em 

sua sala se sentido mal e em alguns casos ela identificava que era fome, então, dava um chá 

de erva-doce e alguns biscoitos.  

Considero que a sala de Carmen funcionava como um ponto de apoio para assuntos os 

mais diversos em atenção aos educandos, pois constantemente alunos chegavam à 

coordenação pedagógica pedindo orientação para o seu estado físico ou de saúde. Em uma 

ocasião, duas jovens chegaram à sala reclamando de cólicas, então gentilmente a 

coordenadora pedagógica ofereceu um chá. Em outras situações, em decorrência da aula de 

educação física, estudantes buscavam ajuda para os seus machucados e Carmen amavelmente 

passava um spray anti-inflamatório e analgésico. A coordenadora pedagógica nunca oferecia 

medicamentos mais específicos. Alunos com problemas de saúde mais sérios eram 

dispensados das aulas. Porém, alguns educandos para não assistirem aulas, fingiam estarem 
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sentindo algum mal-estar para poder ser liberado das aulas, mas Carmen, intencionalmente, 

entrava no jogo dos alunos, oferecia um chá e os mandavam de volta para a sala de aula. 

 

 

4. Aspecto didático-pedagógico 

 

 

A pedagogia é a ciência que estuda a teoria e prática da educação em suas articulações 

com a prática social global (LIBÂNEO, 2013). A pedagogia investiga o fenômeno da 

educação nos seus contextos sociais, políticos, econômicos e psicológicos em diálogo com a 

Filosofia, a Sociologia, a História, a Psicologia e a Economia. Desta maneira, sua finalidade é 

compreender a educação de uma determinada sociedade, assim como a formação dos 

indivíduos com intuito de prepará-los para a vida social (LIBÂNEO, 2013). 

Compreendemos que a didática é um conjunto dos conhecimentos pedagógicos, cujo 

objeto é o processo de ensino, isto é, investiga os objetivos, os conteúdos e o ambiente que 

emerge das finalidades educativas (LIBÂNEO, 2013). Resumindo, didática é a prática de 

ensino e metodologias específicas, ou seja, condições para a realização da instrução e do 

ensino. A didática, o principal ramo da pedagogia, faz a conversão de objetivos sociopolíticos 

e pedagógicos em objetivos de ensino ao selecionar conteúdos e métodos que orientaram 

esses objetivos (LIBÂNEO, 2013). 

 

 

4.1 Eventos e projetos do calendário escolar 

 

 

O Colégio Simonton possui três projetos fixos: Soltando o Verbo, Sarau Literário e o 

PlaySimonton. Os dois primeiros projetos, seus eventos acontecem externamente, já o último 

acontece internamente. Na dinâmica das disciplinas também acontecem projetos e viagens 

pedagógicas com o propósito de articular teoria e prática tão importante no ensino-

aprendizagem.  

O Concurso de Poesia de Rua ‘Soltando Verbo’ do Colégio Simonton foi criado em 

2017, pela coordenadora pedagógica, Carmen, em colaboração com os professores da 

instituição com o propósito de estimular o pensamento crítico dos alunos 9º ano do ensino 
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fundamental e 3º do ensino médio diante de questões que emergem do cenário nacional e 

assim como questões que impactam na vida cotidiana dos alunos.  

12. Soltando o verbo 2018: concurso de poesias. 

 
Fonte: Facebook oficial do Colégio Simonton. 

 

Compreendendo que a liberdade de expressão é condicionada, a coordenadora 

pedagógica buscou criar um espaço no qual os alunos do Colégio Simonton pudessem se 

expressar livremente e sem censura. O objetivo do projeto é estimular os alunos a terem uma 

reflexão crítica do mundo e externalizar questões que lhes incomodam e emoções através da 

poesia de rua. O projeto acontece anualmente na Praça 25 de Junho no final da tarde para que 

o evento seja finalizado com o pôr-do-sol.  

O Sarau Literário foi criado em 2012 com o objetivo de expandir os conhecimentos 

dos alunos com o campo da literatura, entretanto, como as questões sociais estão cada vez 

mais manifestas e emergindo no próprio espaço escolar através dos conflitos entre os alunos, 

o Sarau Literário (“Jorge Amado”, “Vinícius de Morais”, “Nordeste Cabra da Peste”, “Bahia 

o Coração do Brasil”) passou a abordar questões relevantes da realidade como “A Procura da 

Paz” e “Evolução Humana”. Em 2018, o tema abordado será “Cachoeira” dentro das 

temáticas históricas, ambientais e culturais.  
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9. III Sarau Literário 

 
Fonte: Facebook oficial do Colégio Simonton. 

 

O Sarau Literário acontece anualmente no mês de julho. Os professores e a 

coordenadora elaboram o tema e seus desdobramentos. O projeto abarca todas as turmas do 

Colégio e cada turma fica responsável por uma temática sob a orientação de um professor e 

elas escolhem de que forma irão apresentar suas temáticas. Cada temática pode ser 

apresentada em forma de poesia, música, dança e teatro. As apresentações acontecem no 

auditório da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e o público é composto por 

familiares e amigos dos alunos. 

O PlaySimonton é uma gincana que tem como objetivo estimular a convivência entre 

os alunos. Todas as turmas são divididas em quatro equipes. Cada equipe é composta por 

alunos do 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, 1º ano, 2º ano e 3º ano, sendo que os líderes da equipe 

são alunos do 3º ano. O grande propósito é desenvolver a capacidade dos educandos em 

cuidar do seu colega de instituição, principalmente para os maiores em relação aos menores, e 

aprender com o outro independente se é colega de turma, prioritariamente os menores.  
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10. Imagem: Equipe Fogo campeã do PlaySimonton 2017 

 
Fonte: Facebook oficial do Colégio Simonton. 

 

As atividades desenvolvidas na gincana são: arrecadação de alimentos (que são 

doados para o abrigo dos idosos e comunidades carentes), jogos, apresentação de danças, 

desfile de moda com material reciclável e atividades lúdicas como torta na cara em jogo de 

perguntas e respostas sobre todos os conteúdos de todas as disciplinas do Colégio Simonton.  

 

 

4.2 Revisitando o Currículo do Colégio Simonton 

 

 

Conforme o artigo 4º do Regimento Escolar do Colégio Simonton, o Ensino 

Fundamental tem como propósito a formação básica do cidadão perpassando pelos seguintes 

aspectos: o desenvolvimento da capacidade de aprender através dos meios básicos como o 

pleno domínio da leitura, escrita e cálculo; compreensão do ambiente natural e social do 

sistema político, da tecnologia das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; o 

alargamento da capacidade de aprendizagem com o objetivo de aquisição de conhecimento, 

habilidades e a formação de atitudes e valores; o avivamento dos vínculos familiares, laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que assenta a vida social. 
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No que se refere ao aspecto “tolerância recíproca em que assenta a vida social”, 

devemos problematizar que o conceito de tolerância faz menção ao desencadeamento de 

relações verticalizadas e antiéticas em situações desigualdades, pois tolerar algo é assumir 

uma posição superior benevolente em relação a posições minoritárias tidas como desviantes 

(CARDOSO, 2003). Desta maneira, não devemos formar educandos que se tolerem 

mutuamente, mas o incentivo ao respeito às múltiplas identidades. 

O Ensino Médio tem como objetivo a consolidação e imersão nos conhecimentos 

adquiridos do Ensino Fundamental com intuito de estruturar uma educação continuada. 

Também o processo contínuo do educando como pessoa humana que envolve a formação 

ética e o estímulo de autonomia intelectual e do pensamento. O Ensino Médio do Colégio 

Simonton visa preparar os educandos para o trabalho e cidadania em vista de se adaptarem 

com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento científico. Além da 

preparação para o trabalho e cidadania, o nível médio da instituição foca na compreensão dos 

fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, articulando teoria com prática 

no desenvolvimento de cada disciplina. 

Vale ressaltar que o currículo elaborado pelo Colégio Simonton contido no Regimento 

Escolar, foi orientado pelas resoluções e pareceres normativos do Conselho Estadual de 

Educação conforme a Lei 9.394/1996. Esta lei estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional com intuito de disciplinar a educação escolar, fomentadas, predominantemente, por 

instituições próprias. Conforme a Lei 9.394, a educação escolar deve se vincular ao mundo do 

trabalho e a prática social. A educação é de responsabilidade tanto da família e do Estado, 

fundamentados nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, cuja 

finalidade é o desenvolvimento pleno do educando para atuarem como cidadãos e habilidades 

qualificadas para o trabalho (LEI 9.394/96). A Resolução CEE127/97 que regulamenta a Lei 

9.9394 busca adaptar a legislação educacional do Sistema Estadual de Ensino às diretrizes e 

bases da educação nacional. Portanto, a educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio) se reorganizou administrativamente e didaticamente em 

propostas pedagógicas e no Regimento Escolar. 

De acordo com o artigo 29º do Regimento Escolar, a Matriz Curricular do Colégio 

Simonton é composta por todas as disciplinas que possibilitam ao educando uma formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e meios para atuação no mundo trabalho e 

formação continuada. Desta maneira, o fundamental II é composto por uma Base Nacional 

Comum e Parte Diversificada, ambas se integram e articulam aspectos da vida cristã, saúde, 
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sexualidade, vida familiar e social, meio ambiente, trabalho, ciência e tecnologia, cultura e 

linguagens com as áreas de conhecimentos. 

Então, as disciplinas que compõem a Base Nacional Comum são: Línguas, Português, 

Matemática, Ciência, Geografia, História, Artes, Educação Física e Língua Estrangeira 

Moderna (Inglês). Já a Parte diversificada é composta pelas seguintes disciplinas: educação 

religiosa e informática. 

O Ensino Médio também é dividido em uma Base Nacional Comum e a Parte 

Diversificada, esta última, o Regimento escolar não especifica. A Base Nacional Comum está 

subdividida em três áreas: Linguagem, Códigos e suas tecnologias Ciências da Natureza, 

Matemática e suas tecnologias; e Ciências Humanas e suas tecnologias. 

As disciplinas do Ensino Médio que compõem a Base Nacional Comum do Colégio 

Simonton são: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Artes, Educação Física, Língua 

Estrangeira (Inglês) e Informática que fazem parte da área de Linguagem, Códigos e suas 

tecnologias. As disciplinas que compõem a área de Ciências da natureza, Matemática e suas 

tecnologias são Matemática, Física, Química e Biologia. História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia são as disciplinas que formam a área de Ciências Humanas e suas tecnologias. A 

parte diversificada do Colégio Simonton é composta pelo Ensino Religioso, Relações 

Humanas e Espanhol.  

Devemos pontuar que o Colégio Simonton não oferta o ensino religioso, porém a 

questão religiosa na instituição é bem ambígua, pois a direção e alguns professores 

evidenciam que não há nenhuma tendenciosidade religiosa por parte do Colégio uma vez que, 

professores funcionários e alunos são livres para seguirem qualquer segmento religioso, 

porém alguns alunos expressaram que há certa tendenciosidade velada do Simonton em 

querer inibir expressões religiosas em eventos externos organizados pela instituição. 

Entretanto, devemos expor que em maio de 2018, houve uma declamação de uma releitura de 

poema sobre o orixá Ogum, conforme mencionamos mais acima. Tais levantamentos 

demonstram a ambiguidade religiosa do Colégio Simonton, cuja origem curricular é orientada 

por princípios cristãos. 
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4.3 O Ensino de Sociologia no Colégio Simonton 

 

 

Em 2018, as aulas de Sociologia e Filosofia ocorrem às terças-feiras para as três 

turmas do Ensino Médio com duração de 50 minutos e é ministrada pelo Professor Émerson, 

graduado em História. Portanto, compreendemos que tanto Sociologia como Filosofia, no 

Colégio Simonton, recebem um tratamento menor. 

Apesar da compactação da carga horária das disciplinas Sociologia e Filosofia, o 

Professor Émerson busca explorar ao máximo os conteúdos propostos pelo currículo de 

Sociologia e Filosofia do Colégio Simonton através da didática construtivista em que os 

educandos participam ativamente do próprio aprendizado, mediante a experimentação – para 

discutir a questão da ditadura no Brasil, por exemplo, o professor simulou um julgamento 

sobre a temática, dividindo a sala em três equipes (equipe de defesa, equipe de acusação e 

equipe de júri) e assim, trabalhando os pontos positivos e negativos do regime militar Brasil; a 

pesquisa em grupo, constantemente as turmas apresentam seminário sobre as temáticas 

trabalhadas nas unidades; o estímulo à dúvida e etc. A maioria dos alunos aprovam a didática 

utilizada pelo Professor Émerson, pois ele transmite os conteúdos de forma clara, lúdica, 

participativa e em coletividade.  

 Nas entrevistas os alunos relataram que consideram importante o ensino de 

Sociologia, pois demonstra aspectos da sociedade, do social, da política e da realidade. Em 

conversas com o professor, ele relatou que as temáticas de Sociologia suscitam vários 

questionamentos, porém o professor busca limitar as discussões por causa das diretrizes da 

instituição, tal postura não é aprovada pelos alunos. Alguns alunos reclamam da ênfase que o 

Colégio dá às Ciências Exatas em detrimento das Ciências Humanas, ressaltando que nem 

todos os alunos têm afinidades com as Ciências Exatas. 

 

 

4.4 Análise do livro didático de Sociologia para o Ensino Médio 

 

 

A coordenadora pedagógica do Colégio Simonton não disponibilizou livro didático 

físico utilizado pelos educandos para consulta, apenas a lista de livros didáticos de 2018. Na 

minha pesquisa constatei que os estudantes do Ensino Médio da instituição utilizam o livro 
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Conecte Sociologia, volume único, de Nelson Dacio Tomazi pela Editora Saraiva, cujo preço6 

foge das possibilidades da maioria dos educandos da rede pública. 

11. Imagem: Folder da Editora Saraiva. 

 
Fonte: Site da Editora Saraiva. 

 

De acordo com a resenha da Editora Saraiva, o livro contempla grandes temas da 

Sociologia e adequando-os à realidade e aos interesses dos alunos, também faz 

recomendações de filmes.  

O livro está dividido em três partes: a primeira parte é destinada para o 1º ano, a 

segunda parte para o 2º ano e a 3º para o terceiro ano.  

Os temas trabalhados pelos educandos 1º ano são: sociedade e indivíduos e quando se 

trata das relações entre indivíduo e sociedade, o autor do livro utiliza autores como Karl Max 

(indivíduos e classes sociais), Émile Durkheim (as instituições e o indivíduo), Max Weber (o 

indivíduo e ação social), Norbert Elias (a sociedade dos indivíduos) e Pierre Bourdieu (idem); 

trabalho e sociedade que perpassa pela temática trabalho na sociedade capitalista e pela 

                                                           
6 Fica em torno de 120, 00 reais. 
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questão do trabalho no Brasil; e a estrutura social e as desigualdades trabalha com os 

conteúdos de estrutura social e estratificação, a sociedade capitalista e as classes sociais e, as 

desigualdades sociais no Brasil. 

Destina-se para o 2º ano os seguintes temas: poder, política e Estado problematizando 

aspectos do Estado Moderno, o poder e o Estado, poder, política e Estado no Brasil e a 

democracia no Brasil; direitos, cidadania e movimentos sociais que enfatiza direitos e 

cidadania, os movimentos sociais, direito e cidadania no Brasil e os movimentos sociais no 

Brasil.  

E por fim, o 3º ano estuda as temáticas: cultura e ideologia que trabalha com a 

conceituação de cultura e ideologia, a intersecção de cultura e ideologia e finalizando o tema 

com cultura e indústria cultural no Brasil; e mudança social que trabalha com a temática 

mudança social e sociologia, mudança e revolução e a mudança social no Brasil.  

A partir da análise dos conteúdos abordados pelo livro Conecte Sociologia, 

constatamos que os educandos que utilizam esse livro didático a partir do 1º ano saem aptos a 

produzirem novos discursos sobre sociedade e indivíduo, compreender as transformações no 

mundo do trabalho e novas relações trabalhistas, consciência de cidadania no contexto de 

Estado de Direito, compreender as diferentes manifestações culturais e uma visão crítica sobre 

a indústria cultural e os meios de comunicações em massa. 

Conforme o Professor Émerson, na turma do 1º ano no que se refere à primeira parte já 

foi dada na primeira unidade, na segunda unidade ele está trabalhando com a temática 

“trabalho e sociedade” e programou para a terceira unidade o tema “estruturas sociais e 

desigualdades”. Já no 2º ano, na primeira unidade trabalhou com apenas os conteúdos de 

filosofia, na segunda unidade está trabalhando só com a temática “poder”, “política e Estado”. 

O conteúdo “direitos, cidadania e movimentos sociais”, ele designou para a terceira unidade. 

O 3º ano, cujo empenho do Colégio é preparar os alunos para o ENEM, Émerson já trabalhou 

a parte de “cultura e ideologia” na primeira unidade. “Mudança social” está sendo trabalhada 

na segunda unidade e assim, nas últimas unidades trabalhará com os conteúdos voltados para 

o ENEM e vestibulares. 
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III CAPÍTULO 

 

 

 SUBJETIVIDADES, REPRESENTATIVIDADE E QUESTÕES SOCIAIS 

 

 

Uma vez que conhecendo a estrutura político pedagógica da escola e seus sujeitos 

através do Estágio Supervisionado de Observação, a próxima etapa exige que o licenciando 

desenvolva uma atividade de extensão na instituição escolhida para os seus estágios. Essa 

atividade tem que emergir no próprio contexto escolar, ou seja, não é uma atividade que vem 

de fora para dentro, mas o seu inverso. Na sua experiência no ambiente escolar, o licenciando 

tem que identificar quais são as dificuldades ou incompletudes de propostas pedagógicas 

extracurricular da escola e propor vias de melhorias.  

Portanto, o Estágio Supervisionado de Imersão tem como proposta que o licenciando 

faça uma ação junto com os sujeitos da escola para a resolução de um problema real buscando 

a melhoria de certas práticas educacionais. Então, a segunda etapa de estágio está dividida em 

duas partes: criação de um projeto de intervenção; e execução do projeto de intervenção.   

Buscando dá conta de tal objetivo, passei a analisar cuidadosamente os projetos 

pedagógicos extracurricular do Colégio Simonton e as representações de seu contexto social. 

Nesta tarefa Projeto Soltando o Verbo o que mais chamou a minha atenção, pois era um 

concurso de poesia que estimulava os educandos expressar aquilo que lhes incomodavam 

socialmente e emocionalmente. Uma oportunidade para conhecer como os educandos do 

Simonton estava construindo suas subjetividades em diálogo com as suas realidades e com o 

mundo.  

Por essa razão escolhi fazer um documentário sobre o projeto para produzir 

conhecimentos sobre os meus sujeitos sociais do campo da educação e concomitante construir 

um produto positivando a importância e relevância do Soltando Verbo. 

Nesta sessão irei descrever a produção do projeto de intervenção e sua execução. 
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1. Projeto de intervenção: documentário antropológico sobre ‘Soltando o Verbo’ 2018 – 

concurso de poesia de rua 

 

 

Conforme José Ribeiro (2005), a Antropologia Visual é um campo de investigação e 

desenvolvimento de práticas interdisciplinares entre “as ciências sociais e as artes, as ciências 

e as tecnologias de comunicação” (p.637). Desta maneira, a Antropologia Visual integra 

metodologias antigas com “novos métodos e abordagem da cultura e da cultura visual” 

(p.640) sem perder de vista as teorias antropológicas (RIBEIRO, 2005).  

O Concurso de Poesia de Rua ‘Soltando o Verbo’ do Colégio Simonton foi criado em 

2017, conforme já mencionado, pela coordenadora pedagógica Carmen em colaboração com 

os professores da instituição com o propósito de estimular o pensamento crítico dos alunos 9º 

ano do ensino fundamental e 3º do ensino médio diante de questões que emergem do cenário 

nacional e assim como questões que impactam na vida cotidiana dos alunos.  

O público alvo do projeto são alunos do ensino médio, mas entendendo que o 9º ano 

finaliza um ciclo de conhecimento e que no ano seguinte os alunos que concluírem o ensino 

fundamental irão para um novo modelo de conhecimento, Carmem incluiu o 9º ano no 

projeto, pois ele, ‘Soltando o Verbo’, faria parte da transição entre ensino fundamental e 

ensino médio. 

A temática do Concurso de Poesia é livre como a participação no evento, ou seja, o 

aluno escolhe de que forma irá participar do projeto, então, têm alunos que concorrem aos 

prêmios (e-reader, um dispositivo eletrônico criado para leitura de textos, para 1º lugar e 

livros para 2º e 4º lugar), já outros declamam suas poesias sem concorrerem ao prêmio. 

Também há outras formas como dança, canto e fotografias. Pessoas que não fazem parte do 

Colégio podem se expressar no palco do ‘Soltando o Verbo’ espontaneamente.  

A poesia de rua do ‘Soltando o Verbo’ tem, no entanto, suas características e regras 

próprias, pois, a pedido do diretor, evita-se palavras de baixo calão. Em 2017 os temas 

surgidos nas poesias foram: violência contra a mulher, discriminação racial, aborto e bullying. 

Já em 2018 os temas que apareceram foram: obesidade, aborto, a morte de Marielle Franco, a 

política nacional e uma carta de desabafo (palavras que não foram ditas a uma avó em vida). 

Estas temáticas, tão profundas e revelam que os adolescentes e jovens do Colégio 

Simonton estão construindo suas subjetividades às questões emocionais, locais em diálogo 

com questões globais perpassando pelas desigualdades sociais. Portanto, o objetivo deste 

documentário é apreender as dimensões em que adolescentes e jovens vão se desenvolvendo 
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por meio da aquisição de conhecimento, formação de atitudes, sentimentos e valores que 

tercem a subjetividade. Conforme Mírian Grispun (2007), os jovens são seres 

históricos/sociais únicos e próprios e suas subjetividades são construídas em um mundo em 

que determinadas temáticas não devem ser desconsideradas como a globalização, as novas 

tecnologias, a política neoliberal e a condição da modernidade. 

 

 

1.1 ‘Soltando o Verbo’ 2018: subjetividades, representatividade e questões sociais 

 

 

1.1.1 Edição 2018 

 

 

As poesias dos “Soltando o Verbo” surge de uma atividade em sala de aula orientada 

pelos os professores de gramática e redação que fazem uma revisão textual e avaliam os 

conteúdos das poesias. Poesias de teor que atente contra a honra e políticas partidárias são 

excluídas do concurso, pois o ‘Soltando o Verbo’ em relação ao primeiro, prima pela 

liberdade de expressão sem opressão ao outro, já ao segundo, valoriza a transversalidades dos 

saberes e não as suas segmentarizações. 

A edição de 2018, do ‘Soltando o Verbo’, ocorreu na Praça Teixeira de Freitas no dia 

17 de maio às 16 horas. O júri para julgar as poesias foi composto por pais e professores que 

avaliaram: criatividade e originalidade; figura de linguagem; apresentação e expressividade. 

Nas falas de alguns jurados, a escolha um vencedor é sempre difícil, pois eles compreendem 

toda conjuntura em que os alunos estão inseridos e a qualidade criativa é emparelhada. É tanto 

que nesta edição, a diferença entre a primeira colocada à quarta colocada foi mínima. 

Na edição de 2018 do ‘Soltando o Verbo’, participaram três alunos e as temáticas 

abordadas foram preconceito transexual, racismo. A 1ª série do ensino teve apenas um 

participante que trabalhou sobre a questão da violência; A maior adesão no ‘ Soltando o 

Verbo’ de 2018 foi dos alunos da 2ª série e 3ª séria do ensino médio, cada série teve seis 

participantes. As questões trabalhadas pelos alunos e alunas da 2ª série foram: amor 

imprevisível; temo o futuro; ogum; o mundo; a carta mais triste do ano; em meio a balas 

perdidas. Já a 3ª série abordou com as seguintes temáticas: estrupo; hipócrita sociedade; 

depressão; Brasil; poesia marginal; brado de liberdade. 
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1.1.2 Documentário Antropológico ‘Soltando o Verbo’: 2018 

 

 

A proposta do Documentário sobre ‘Soltando o Verbo’ 2018: subjetividades, 

representatividade e questões sociais é refletir sobre determinados problemas sociais pela a 

ótica dos estudantes do 9º ano ensino fundamental e 3º ano do ensino médio através de suas 

poesias para o concurso de poesia de rua do Colégio Simonton. Compreendemos que um 

problema social promove desigualdades e injustiças sociais, isto é, quando padrões sociais, 

normas e leis não atendem às coletividades em suas necessidades.  

Por essa razão que o documentário irá abordar a violência urbana e contra a mulher; 

depressão e insegurança social; raça, gênero e sexualidade; cenário social, político e 

econômica; e uma análise reflexiva da produção poética contextual. 

Desta maneira, através do ‘Soltando o Verbo’, o documentário abordará problemas 

sociais transversamente de forma poética que dará um caráter lúdico à comunicação 

audiovisual, portanto, o documentário é um subsídio para o professor trabalhar determinadas 

questões sociais em sala de aula.  

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

Há vários registros fotográficos e em vídeos espontâneos para uso doméstico e 

divulgação pessoal, porém não há nenhuma produção com o objetivo de disseminar, suscitar 

reflexões sobre determinados problemas sociais e possibilitar debates nas esferas sociais, 

econômicas, políticas e culturais. A poesia de rua é um fenômeno social que vem emergindo 

de contextos marginalizados, que tem urgência em expressar as mazelas sociais que vivem, e, 

aos poucos vem ganhando espaço em nossa sociedade. Desta maneira, essa comunicação 

busca disseminar essa expressão literária.  
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Compreendendo a complexidade do espaço escolar e seus processos de construção de 

subjetividades em razão dos novos modos de ler, ver, pensar e apreender, criaremos um 

documentário sobre o Projeto “Soltando o Verbo”: concurso de poesias articulando os campos 

da comunicação, da educação e os posicionamentos pessoais dos alunos na composição das 

poesias. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

  

 

  Traçar uma biografia de vida dos alunos e das alunas que participaram do “Soltando 

Verbo” 2018. 

  Analisar os impactos dos temas escolhidos pelos os estudantes e as estudantes em 

suas vidas cotidianas. 

  Apreender os processos de construção das poesias dos alunos e das alunas do 

concurso de poesia. 

 Vislumbrar as projeções futuras de vida dos estudantes e das estudantes. 

 

 

1.4 Metodologia 

 

 

Para criar uma ferramenta pedagógica que venha subsidiar o professor e capacitar 

alunos do Ensino Médio nos processos de construção da realidade em arte literária, 

especificamente a poesia, iremos produzir uma comunicação audiovisual, documentário, que 

enuncie as subjetividades dos alunos e os processos de produção poética para o “Soltando o 

Verbo” 2018. 
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Conforme Pires (2010), o recurso audiovisual, metodologicamente, estabelece 

uma relação entre o discurso e o visível, desta maneira, configura-se em uma forma de 

produção de conhecimento de leitura e escrita do mundo o que permite que locais como a 

escola, criem espaços de interação de coautoria entre professores e alunos “na criação de 

conhecimentos e de estéticas que implicam o reconhecimento do outro — num acontecimento 

ético” (p.294). 

Documentário é um gênero audiovisual que se diferencia de outros gêneros como 

filme de ficção e a reportagem jornalística na TV (MELO, 2002). Sua principal característica 

é a construção singular da realidade da ótica particular do documentarista em correspondência 

do que é exposto. O índice de autoria está também na criatividade dos processos de edição e 

montagem. Embora se elabore um roteiro, o documentário só terá um formato final com as 

filmagens, edição e montagem, pois ele é um gênero processual (MELO, 2002).  

 

 

1.5 Operacionalização 

 

 

Etapas Descrição 

1ª Aprofundamento bibliográfico e problematização teórica envolvendo questões 

conceituais atinentes à temática do projeto de intervenção (educação e aprendizagem, 

ensino médio, comunicação audiovisual, suicídio, violência urbana). 

2ª Campo exploratório no Colégio Simonton. 

3ª Registro fotográfico dos estudantes. 

4ª Registro fotográfico dos educadores envolvidos no projeto. 

5ª Registro fotográfico do espaço escolar 

6ª Seleção das fotos que irão auxiliar a construção do roteiro do documentário. 

7ª Construção do documentário. 

8ª Seleção dos estudantes e educadores que irão participar do documentário. 

9ª Gravação do documentário no Colégio Simonton e outras localidades. 

10ª Edição do documentário. 

11ª Exibição prévia entre os autores do documentário para possíveis reajuste. 

12ª Exibição do documentário na Disciplina Estágio II e para o Colégio Simonton.  
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1.6 Resultados esperados 

 

 

Este documentário se mostra viável, fundamentalmente, pela inexistência de um 

registro audiovisual do Projeto ‘Soltando o Verbo’: concurso de poesia no campo da 

Antropologia Visual. As tecnologias digitais aliadas à Antropologia nos permitem analisar 

vários contextos, principalmente, nos aproximar de jovens que nasceram na era digital e 

compreender seus questionamentos aos problemas sociais.   

 

 

1.7 Cronograma 

 

 

Atividades JUN. JUL. AGO. 

Atividades: leituras e fichamentos dos textos e discussão na Disciplina 

Estágio II. 

X   

Atividade: leituras e fichamentos dos textos pertinentes à temática do 

documentário. 

X   

Atividade: elaboração de projeto do material didático / documentário. X   

Atividade: visitas à Comunidade do Colégio Simonton para explorar 

questões sociotemáticas. 

X   

Atividade: redigir o esboço do documentário. X   

Atividade: registro fotográfico. X   

Atividade: gravação do documentário. X   

Atividade: edição do documentário.    

Atividade: exibição do documentário.    
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2. As transversalidades das gravações individuais e do grupo focal 

 

 

O objetivo em fazer gravações individuais foi para compreender as motivações que 

levaram os educandos a escolherem as temáticas de suas poesias e assim, poder acessar suas 

subjetividades em diálogos com a sua realidade e com o mundo. Entretanto, as falas dos 

estudantes sobre suas motivações se tornam mais consistentes em diálogo com outro. Por essa 

razão, para dar fluidez à escrita, busco fazer um cruzamento entre as motivações individuais e 

as percepções coletivas. 

Para preservar as identidades dos adolescentes e jovens neste texto, usarei nomes 

fictícios nas descrições abaixo. Ressalto que para as gravações e divulgação do documentário 

solicitei um termo de autorização de uso de imagem de menor de idade para os responsáveis 

dos adolescentes e jovens. No documento peço concessão gratuita de uso da imagem do 

menor qualificado em todo e qualquer material entre fotos, filmagem e documentos. Aqui 

como se trata de um material mais abrangente que envolve outros processos, optarei por 

nomes fictícios.  

Inicio o diálogo do grupo focal questionando sobre ser jovem em Cachoeira. As 

respostas foram as mais diversas. Bruna7, 17 anos e aluna do 3º ano do Ensino Médio, revela 

que ser jovem em Cachoeira é muito difícil, pois o lazer na cidade só se resume em jardins. 

Todos os encontros entre os jovens acontecessem nos jardins da cidade. Cachoeira não possui 

shoppings, livrarias com variedades de livros, um espaço interativo ligado ao mundo da 

internet.  

Os demais participantes concordaram que o lazer em Cachoeira é restrito, porém 

ressalta que acontecem várias coisas legais, como a Festa Literária Internacional de Cachoeira 

(Flica) ou eventos da UFRB, porém não é divulgado para população cachoeirana. Francisca8, 

16 anos e aluna do 2º ano Ensino Médio, afirma que os eventos culturais que ocorrem em 

Cachoeira são para turistas ou estudantes da UFRB, que eles sabem dos eventos é no 

momento que está acontecendo ou quando já aconteceu. Débora9, 14 anos e aluna do 9º do 

Ensino Fundamental diz que morar em Cachoeira é legal, pois a dinâmica da cidade é mais 

                                                           
7 Nome fictício. 

 

8 Nome fictício. 
 

9 Nome fictício. 
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tranquila do que nos grandes centros, as relações familiares são próximas e não vê problema 

em sentar no jardim e conversar com seus amigos. 

Quando pergunto sobre as dificuldades de ser jovem em Cachoeira, os educandos, com 

unanimidade, respondem que é a questão da violência que os afligem. A violência urbana, 

para os educandos aumentou, disseminou-se e que a realidade de Cachoeira não se distancia 

dos grandes centros. Hoje viver em Cachoeira é estar constantemente vigilante, pois com o 

crescente comércio de drogas ilícitas, a tranquilidade que existia há mais de dez anos, agora é 

idealizada. De acordo com os educandos, este fato vem limitando a liberdade deles cada vez 

mais, pois eles não se sentem seguros em andar nas ruas de Cachoeira a qualquer horário e 

eles pressentem que, implicitamente, algumas áreas da cidade não são tão seguras. 

A palavra “violência” provém do latim e significa “aplicação de força”. É entendida 

como um constrangimento físico ou moral, referindo-se à imposição de um grau significativo 

de dor e sofrimento. Oliveira (2003) define como um ato que atinge diretamente o corpo, 

fisicamente. Entretanto, a violência ocorre das mais variadas formas e decorre de uma 

combinação de fatores, como: a desigualdade social, a impunidade, a exclusão econômica, as 

drogas. 

E é no urbano que encontra o ambiente mais propício para o seu desencadeamento, 

tecendo um espaço no qual as contradições e complexidades são mais evidentes.  Na visão de 

Misse (2011) a violência urbana diz respeito:  

“A uma multiplicidade de eventos (que nem sempre apontam para o significado 

mais forte da expressão violência) que parecem vinculados ao modo de vida das 

grandes metrópoles na modernidade tardia. Esses eventos podem reunir na mesma 

denominação geral, motivações e características muito distintas, desde vandalismo, 

desordens públicas, motins e saques até ações criminosas individuais de diferentes 

tipos, inclusive as não intencionais como provocadas por negligência ou consumo de 

álcool ou outras drogas” (Misse, 2011, p. XI). 

 

De acordo com Nascimento (2016) o mundo pós-guerra, podemos perceber que a 

globalização alavancada pela mundialização da economia contribui para disseminação de uma 

violência globalizada, tendo em vista que muitos grupos formaram redes de crimes 

organizados que vêm se perpetuando pelo mundo. Ainda segundo o autor a tipologia do crime 

é definida de diversas formas e possui inúmeros determinantes, sendo os mais comuns os 

crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, a honra, a administração pública, a dignidade 

sexual e, principalmente, o crime econômico. A incidência desses tipos de crimes gera o 

aumento da violência, seja ela letal ou não. 

A poesia de Francisca, a vencedora do Soltando o Verbo 2018, fala sobre a violência 

urbana e o descaso do poder político em relação à segurança pública. Muito impressionada 
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com as notícias de violência que assola o Brasil, ela buscou problematizar a falta de segurança 

pública tendo como a realidade do Rio de Janeiro. Em seus versos ela traz o tiroteio cotidiano 

das comunidades carentes carioca em que vítimas inocentes morrem e que, implicitamente, o 

Estado negligencia medidas eficazes no combate ao crime. A poesia de Francisca também 

questiona a democracia brasileira e as desigualdades sociais em nosso país. Mas sua poesia 

também traz aspectos positivos ressaltando que a saída para diluir a violência urbana é a 

unificação do povo em coletividade. Vejamos a poesia de Francisca. 

 

Em meio às balas perdidas 

 

Lesionados 

Calados 

No meio de todo esse caos um disparo 

Glok G 17 

Calibre 9 

Capacidade 19 tiros 

Mais uma noite de tormento 

Mais uma noite sem sossego 

 

Enquanto há tiroteio 

Há família em desespero 

Há crianças assustadas 

Há pessoas sendo baleadas dentro de 

sua própria casa 

 

Que nada! 

Uma merda de segurança não eficaz 

Queria ver se fosse no Leblon 

Onde os ricos andam só de carro bom 

Se neguin não tomava logo uma 

providência 

 

Sangue derramado na bandeira 

País desolado 

Ex democrático 

Onde só sobrevive quem tem sangue na 

veia 

Quem tem peito forte 

Pra aguentar todo dia um malandro 

tirado a político bom roubando o 

dinheiro do pobre 

 

Roubando a atenção, 

fazendo bonito na mídia, e nós aqui 

dependendo do bolsa família 

Morrendo na fila do sus 

vítimas de uma manipulação 

vítimas de uma armação 

vítimas de balas perdidas, 

que arrancam de mães filhos inocentes  

que arranca da vida pessoas incríveis 

que poderiam dar na cara de toda essa 

gente 

 

Dia a pós dia 

Há sangue derramado no morro 

Há famílias sendo descontruídas 

Há sofrimento no coração de um povo 
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Um povo heroico brado retumbante 

claramente brasileiro 

que quer e merece seus direitos 

que quer e precisa de respeito 

que quer e necessita de compaixão 

 

Frutos de um Estado deprimente 

De um supremo insolente 

De uma república suja 

Transbordando injusta e corrupção, 

Que tenta nos monitorar  

Nos programar a só ouvir e aceitar essa 

ordem que de progresso não tem nada 

 

Eu falo por você Pátria amada! 

Eu falo por você Brasil que lutou com 

tanta garra 

Eu falo por você que chorou a morte de 

alguém querido vítima de uma injustiça 

Só juntos conseguiremos mudar 

Esse imenso e triste lugar, que um dia 

tivemos a audácia de chamar de lar. 

 

Compreendendo que esses educandos fazem parte da geração que a cada dia 

dependem mais das redes sociais virtuais, a segunda pergunta lançada para o grupo focal foi 

sobre como as afetam as suas vidas. As redes sociais virtuais conectam indivíduos de sujeitos 

de qualquer parte do mundo, criando comunidades e estabelecendo relações afetivas, pois são 

compartilhadas vivências, ideias, percepções e sentimentos com fluidez (BORDIGNON; 

BONAMIGO, 2017). É possível observar que no meio digital os jovens são convidados a 

tornar públicos suas intimidades (BORDIGNON; BONAMIGO, 2017). Conforme, Bordignon 

e Bonamigo (2017) apontam que as redes sociais virtuais podem favorecer para 

homogeneização das subjetividades, uma vez que uniformiza modos de ser, pensar, sentir e 

perceber, entretanto, elas produzem subjetividades singulares, reinventando formas inéditas 

de viver ao mostrarem originalidades de expressão diante do que é exposto pelos os meios 

digitais.  

Os educandos afirmam que as redes sociais afetam massivamente suas vidas, pois 

fazem várias coisas concomitantes com o acesso das redes sociais. Débora relata que perde 

muito tempo conectada com suas diversas redes sociais o que acaba afetando a sua vida 

escolar e consciente disso, fez várias tentativas em deixar inativas suas contas, porém a 

necessidade de postar e interagir com o mundo é muito grande. Concordando com Débora, 

Bruna aborda uma perspectiva diferente, mais positiva das redes sociais. Como tem poucos 

amigos na cidade, o meio digital acaba sendo o lugar de estabelecer vínculos com pessoas de 

diferentes lugares e construir amizades. Ela considera importante a troca de experiências com 

pessoas que vivem uma realidade diferente da sua. Através das redes sociais, ela vivência 

lugares impensáveis.  
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Maria10, 16 anos e aluna do 2º ano do Ensino Médio, infere que o meio digital é um 

lugar para o exibicionismo, um grande número de pessoas exibe em suas redes sociais fatos 

reais ou aparências que não condizem com a vida concreta. Para ela as pessoas sentem 

necessidades de postar tudo que fazem, colocando-as em condições suscetíveis a comentários 

positivos ou negativos. As pessoas, através de suas contas demonstram estarem felizes, mais 

não estão. Tiram fotos e colocam tantos efeitos que acaba descaracterizando do contexto em 

que a foto foi tirada. Cláudia11, 17 anos e aluna do 3º ano do Ensino Médio, complementa a 

fala dizendo que as pessoas não só tentam externalizar suas felicidades e alegrias como 

maximizam suas desgraças nas redes sociais. Para determinadas pessoas qualquer infortúnio 

tem que se transformar em evento público. 

Débora aponta que o apelo ao exibicionismo provoca um distanciamento entre as 

pessoas, pois perdem muito tempo postando e comentado em suas contas que não dedicam 

tanto as pessoas que estão próximas. Bruna a complemente dizendo que mesmo morando na 

mesma casa, as pessoas estão conversando através de determinados aplicativos de seus 

celulares. Isto vem provocando cada vez mais o isolamento das pessoas, embora tenham 

relações sociais no mundo virtual, no mundo real a solidão vem atingindo o número de pessoa 

muito grande e a depressão vem crescendo no seio social como um tumor, silenciosa, porém 

letal.  

A depressão é conceito utilizado pela psiquiatria para definir um transtorno de humor 

atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), tornando assim uma preocupação social. Ela pode ser definida como um 

transtorno de humor que rege as atitudes dos sujeitos modificando a percepção de si mesmos, 

passando a enxergar suas problemáticas como grandes catástrofes (ESTVES; GALVAN, 

2006).  Os principais sintomas são apatia, irritabilidade, perda de interesse, tristeza, atraso 

motor ou agitação, idéias agressivas, desolação e múltiplas queixas somáticas (insônia, fadiga, 

anorexia). Características que podem ser reflexos de uma situação passageira ou pode ser uma 

patologia grave.   

A depressão é estudada como a doença da sociedade moderna e tem atingido pessoas 

de diferentes classes sociais e de poder aquisitivo, bem como de diferentes faixas etárias. 

Entretanto, frequentemente não reconhecida, é comum na adolescência, pois é um período em 

                                                           
10 Nome fictício. 

 

11 Nome fictício. 
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que os jovens passam por uma série de transformações tanto biológica quanto social, um 

período de descobertas (JATOBÁ; BASTOS, 2007).  

 Neste sentido, para a maior parte dos sociólogos e psicanalistas a depressão não é 

apresentada como uma patologia, mas sim o resultado das contradições sociais que produzem 

um profundo abatimento, cansaço e desesperança de si na contemporaneidade. Tratar a 

depressão é parte importante da regulação afetiva contemporânea. Mobiliza recursos 

modernos como a ciência, a medicina, a farmacologia e a psicoterapia para auxiliar os 

indivíduos a atenderem as exigências da vida em sociedade. (OLIVEIRA, 2015). Essas 

exigências impostas através da influência dos meios de comunicação e da era da globalização 

vem norteando o consumo exacerbado exige um padrão social determinado. 

Compreendendo a potencialidade da depressão na vida das pessoas, Bruna fez uma 

poesia sobre o suicídio, pois os seus textos sobre depressão e divulgados nas redes sociais 

vêm ajudando pessoas que enfrentam essa doença. Escrever sobre o suicídio é uma forma de 

dizer ao mundo como o meio digital vem fragilizando as relações entre as pessoas que sempre 

o aparente condiz com a realidade. Os versos de sua poesia falam sobre estatísticas da 

depressão e como um depressivo se percebe no mundo.  

  

Suicídio 

 

Em um dia, somos capazes de vê 800 

pessoas diferentes e até mesmo  

sorrir para 3% desse número. 

Podemos até falar com 0,2% dessa 

porcentagem... 

O que quero dizer é o mundo  

se basear em dados, 

estatísticas e porcentagens. 

 

Dados de 2005 a 2015 diz: 

Que cerca de 4,4% da população 

mundial sofre de depressão. 

Melhor 322 milhões de pessoas com  

depressão no Mundo. 

 

Já no Brasil 5,8% da população tem 

depressão 

Ou seja 11,5 milhões de brasileiros,  

o segundo país com maior índice de  

depressão na América Latina 

Apenas perdendo para os EUA 

 

E tantos dados pra que? 

Pra mostrar que a depressão está 

dominando cada vez mais  

cada um de nós, 

É dizer que ter depressão não 

significa que eu irei me isolar do 

mundo. 

Que ouvirei músicas tristes 
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Andarei como estranha na rua, 

com casacos me cobrindo até no 

verão 

Ou estarei com os pulsos cortados 

 

Mais ao invés disso, eu serei capaz de  

Brincar com pessoas a minha volta 

Entre 800 pessoas  

3% delas recebem um sorriso meu. 

 

Direi que estou bem 

E ninguém, conseguirá vê que estou 

mentindo. 

 

Sabe o que é pior? 

com o tempo... eu sentirei a 

necessidade... 

De diminuir a dor. 

 

Mais uma vez dados! 

1,5% de mortes no mundo, 

É causada pela depressão 

 

O Suicídio 

Em 2015, 

788 mil pessoas se suicidaram 

 

Jovens de 15 a 29 anos. 

 

Jovens, que pra muitos 

São fracos 

Mais pra que sente... 

Apenas não suportou mais. 

Cansou de tentar. 

 

Dados retirados OMS organização 

mundial de saúde. 

 

Diante desta problemática e das reflexões dos educandos sobre as redes sociais, 

indago como eles lidam com seus sentimentos em um mundo que concomitante 

estabelece relações próximas e distantes. Esta pergunta não estava nos scripts, mas 

diante da complexidade das falas, achei interessante compreender as questões 

emocionais dos estudantes. 

 Conforme Maria Claudia Coelho (2012), Lutz se apoia na noção de 

etnopsicologia para analisar o conjunto de ideias compartilhadas por um grupo sobre as 

emoções e assim, ela conclui que a etnopsicologia “euro-americana” estaria estruturada 

na dicotomia emoção/pensamento e emoção/distanciamento na qual ambas oposições 

estão fundamentadas nas relações de gênero em que a emoção sempre é vista como algo 

do feminino e enquanto pensamento/distanciamento é associado ao masculino. 

Enquanto a emoção está atrelada ao descontrole, por essa razão entendida como algo 

negativo para os ocidentais, o distanciamento seria o locus do autocontrole. Lutz 

também acrescenta em sua análise sobre gênero e controle: o poder. Para ela, toda fala 
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acerca do controle emocional envolve um discurso de poder e esse discurso é um 

provável e poderoso instrumento de dominação. Evitando as vertentes essencialistas, 

relativistas e historicistas, Lutz (apud Coelho, 2012) propõe analisar as emoções na 

perspectiva do “contextualismo” inspirada na noção de “discurso” de Foucault que 

compreende que uma fala “formaria sobre aquilo que se fala”. Portanto, o discurso 

sobre as emoções deve ser compreendido contextualmente, pois as emoções são 

projetadas pelo próprio contexto que emerge o discurso, por essa razão que a Lutz fala 

sobre a “micropolítica das emoções” (COELHO, 2012).  

O discurso sobre as emoções dos participantes do Soltando o Verbo 2018 revela 

situações cheias de adversidades que eles enfrentam e pessoas próximas deles. Francisca 

puxa diálogo falando que ela sente a necessidade em falar dos seus problemas para as 

pessoas, porém outras pessoas não conseguem falar de seus problemas para pessoas 

próximas e acabam estabelecendo relações frágeis com pessoas estranhas, que não 

contribuem muito para a solução do problema. Também a pessoas que não conseguem 

falar de seus problemas para ninguém. Cláudia faz uma réplica à fala de Francisca 

dizendo que mais fácil você se abrir com um estranho, pois não será tão julgado como 

seria com uma pessoa próxima. Para ela, todos nós temos medos aos julgamentos dos 

outros, por isso que falar de um determinado problema para uma pessoa se torna difícil. 

Bruna comenta sobre a invisibilidade do outro em face do eu, ou seja, algumas 

pessoas estão tão voltadas para si, que não conseguem perceber os impasses e os 

sofrimentos dos outros. Também a pressão que os jovens sofrem para atender aos 

anseios dos outros, principalmente dos pais, afetam muito a vida deles, pois para atingir 

tais expectativas acabam sendo algo que não são, fazendo coisas que não desejam, já 

que os outros projetam seus sonhos neles. Bruna complementa dizendo que cria 

personagens que possam sofrer por ela, pois tem medo da rejeição. Falando de si, 

Débora fala que tenta não demonstrar as suas fraquezas, pois seria uma derrota diante 

das pessoas e por ser frágil não procura demonstrar seus sentimentos com intuito de 

demonstrar que é uma pessoa forte. 

Nessas emoções que aparentemente vão a uma direção, mas que no fundo vêm 

na contramão que Guilherme12, 16 anos e estudante do 2º ano, escreve sua poesia sobre 

amor imprevisível. As narrativas sobre o amor ficam no campo do ideal, mas a realidade 

é muito diferente, as pessoas praticam o desamor, exibindo no mundo virtual o amor a si 

                                                           
12 Nome fictício. 
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e ao próximo. Como diz o próprio, é esse “falso amor” que sua poesia crítica em que o 

poder e as desigualdades sociais são camuflados no “amor ideal”. 

 

(Amor Imprevisível) 

 

É tranquilo e invencível, 

prazeroso e infalível; 

inocente e improvável, 

duvidoso e indagável. 

 

O amor é uma loucura  

sem fartura nem censura. 

Com descarte de postura, 

Sem limite e com ternura. 

É louvável a paixão 

sentimento e emoção; 

mas, é lindo o amor 

com doçura e fervor. 

 

Vida minha, vida bela. 

Sempre cheia de mazelas. 

São tantas as vidas, 

que nem sei o que há nelas. 

 

Hum... 

 

Amor é coisa de outro mundo. 

Esse aqui é insensível e moribundo 

impossível de viver. 

Tanta de fome de poder. 

 

Preconceito, homofobia, racismo 

contra o povo negro. 

Ignorância é necessidade, 

Mas não olha no espelho. 

 

O que é que podemos fazer? 

Viemos ao mundo para sofrer? 

Eu digo que não! 

 

Fomos feitos para viver, 

aprender e conviver. 

Temos que entender que somos todos 

iguais. 

Como você é igual a ele 

e eu sou igual a você? 

Seguindo os scripts, pergunto sobre a violência contra a mulher e Maria, 16 anos 

e estudante do 2º ano, traz uma reflexão interessante sobre os tipos de violência. Para 

ela, a grande maioria dá mais importância para violência física do que à psicológica, 

porém na sua opinião, a violência psicológica causa mais danos do que a física, pois um 

machucado com o tempo com sara, mas intimidação e opressão faz com que as pessoas 

se tornem prisioneiras de seus próprios medos, que não se reconheçam em seus próprios 

reflexos, desenvolvendo assim, dores intangíveis que emocionalmente as pessoas não 
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suportam, criando feridas que dificilmente se saram ou insaráveis. Maria conclui que a 

violência contra mulher está nesse contexto. 

As mulheres são sujeitos sociais que historicamente ocupam posições desiguais 

em relação aos homens por serem classificadas pelas óticas biológicas e social, aliado a 

isso, mesmo com muita luta por parte dos movimentos feministas e medidas para 

assegurar os direitos das mulheres, estas ainda são as principais vítimas de violência de 

gênero, um fenômeno universal cometido por familiares ou por pessoas sem relação de 

parentesco.  

Por violência contra a mulher entende-se “qualquer ato ou conduta baseada no 

gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, 

tanto na esfera pública quanto na privada” definição presenta na Convenção de Belém 

do Pará (1994). Assim o termo violência de gênero está sendo adotado para fazer 

referência a formas de violência mais extensa, ou seja, não só no âmbito intrafamiliar, 

mas nas relações sociais em geral, pois a violência de gênero se apresenta como um 

‘gênero’, do qual as demais são espécies (SOUZA, 2007, p.3). Analisando a bibliografia 

percebe-se, que historicamente a mulher enfrenta trajetória de luta para romper com os 

códigos e valores impostos pelo modelo patriarcal representativo das relações de poder 

em que a mulher é representada sempre como inferior ao homem em várias esferas 

(MELLO, 2010).  

Neste aspecto, a violência contra a mulher está ligada a relação de gênero, sendo 

este um termo criado pelo movimento feminista que define como “o modo como às 

sociedades olham e pensam as pessoas do sexo masculino e as pessoas do sexo 

feminino; é a consequência do sexo numa organização social” (MELLO, 2010, P.1). 

Portanto, o gênero seria “um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos, e gênero é uma forma primeira de significar as 

relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 21). 

A violência contra a mulher passou a ser vista como um problema social, e ao 

longo dos anos tornou-se um problema de políticas públicas. Neste sentido, vários 

instrumentos normativos foram criados com o proposito e diminuir casos de violência e 

o número de homicídio de mulheres, a exemplo da Lei nº 11.340 (Lei Maria de Penha), 

fruto da história de Maria da Penha, que, como diversas mulheres no Brasil sofreram 

tentativas gravíssimas de homicídio advindas de seu marido. Esta lei enfatiza que toda 

mulher tem direito ao respeito e a dignidade, igualdade, liberdade de associação; 

liberdade de professar a religião e as próprias crenças (ROMERO, 2014). Outro 
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dispositivo é a Este lei e Lei nº. 13.104/2015 tipifica o (feminicídio), como homicídio 

qualificado, considerado crime hediondo, o qual é caracterizado como “todo e qualquer 

ato de agressão derivado da dominação de gênero, cometido contra indivíduo do sexo 

feminino, ocasionando sua morte”. 

Mas a violência contra a mulher não está apenas no ambiente doméstico, está em 

todos os espaços. Para as educandas em algumas situações é um peso ser mulher, pois 

alguns homens não as respeitam. Bruna relata que na praça de alimentação de um 

shopping, enquanto esperava seu pai que foi resolver uma pendência, ficou lanchando 

sozinha na praça. Então, apareceu um homem e começou a assediá-la, chamando-a de 

novinha e pedindo o número de seu telefone. E apesar de dar vários “nãos”, o homem 

continuava insistindo nos assédios. Vendo que o homem não compreendeu o seu “não”, 

ela falou que era casada (Bruna chama a atenção que não tinha idade para ser casada), 

porém o homem continuou com o mesmo comportamento. A situação só teve fim 

quando seu pai chegou e apressadamente ela o chamou de amor e o abraçou chamando 

para ir embora. 

Francisca chama atenção para o fato de que toda a discriminação que as 

mulheres sofrem foi historicamente provocada pelo machismo. Cláudia concorda, 

acrescentando que na contemporaneidade, as pessoas que expõem as discriminações que 

sofrem são chamadas de geração “mimimi”. E que também afirmam que o feminismo 

está na moda e para ela, isso é muito bom, pois cada dia a mulher vem ganhando espaço 

e que está conseguindo falar das opressões que sofre.  

A poesia de Cláudia aborda várias desigualdades, mas é a violência contra a 

mulher que estrutura seu texto. Violência historicamente construída por uma sociedade 

machista. A poesia dela aborda vários contextos históricos de violência contra a mulher 

denunciando os estupros que mulheres negras escravizadas sofreram, a morte de 

Mariele Franco, fato que ainda não foi esclarecido pelas autoridades, mas as 

investigações apontam para um crime político devido às ações da vereadora nas 

comunidades carentes dominadas pelas milícias.  

 

Brado de Liberdade 

 

Há quem abra a boca pra dizer 

que no Brasil não exista preconceito. 

A minha boca eu abro e digo 

que no Brasil dói ser preto 

 

Ninguém lembra que a miscigenação 
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 que “geral” exalta 

vem do estrupo da “negrinha” da 

senzala 

 

A escravidão acabou, mas o racismo 

não. 

A chibata do século XVI 

foi trocada pela arma de fogo do século 

XXI. 

WJ ideologizou: nego não aguenta mais 

ouvir patum. 

 

Isso é poesia marginal “rapa” 

onde palavra bonita não representa. 

“Os corre” que “neguim” tem que dar. 

 

E eu vim pra problematizar. 

Pra provar que tem 

muita mina favelada por aí  

que também sabe rimar 

 

Eu sou preta, sou resistência 

sigo minha conduta. 

Verás Pátria amada 

que filha tua não foge a luta. 

 

Aquele famoso: “respeita as mina”. 

Só funciona na teoria né? 

Há... Hipocrisia! 

Os que se dizem “macho alfa” 

não respeita nem “as tia”. 

 

Óh Pátria amada, 

seu futuro eu já consigo prever. 

Isso “cês” num vêm. 

Glorificam Bolsonaro por serem contra 

o PT 

 

Querem dar o direito de matar  

aos que já exercem essa função 

sem o mínimo de preocupação 

com a segurança da população. 

 

Ditatura, censura, 

artistas de ruas reprimidos 

devido à contra cultura 

 

Mariele Franco foi vítima dessa ação. 

Homicídio a militante 

que queria mudar a nação 

 

Mariele, morreu 

mas deixou o seu legado 

e eu espero que todo preto presente 

sinta-se representado 

 

Esse é o meu brado de liberdade 

se duvidar... 

vai sair gente daqui 

dizendo ser barbaridade. 

 

Aproveitando a temática violência contra mulher, perguntei-lhes o que eles pensavam 

sobre a homofobia e identidade de gênero. Maria afirma que é super aceitável e normal 

relações homoafetivas, muito positivo as múltiplas identidades de gênero e a pessoa poder ser 
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da forma como realmente se vê. Cláudia dá continuidade ao debate falando que a homofobia 

foi construída socialmente e historicamente. Assim como a violência contra a mulher, a 

temática da homofobia não é debatida nas escolas, pois há um consenso que tratar da temática 

de forma educativa, estará ensinando aos educandos a serem “viados”, ou seja, homoafetivos. 

Para ela as pessoas têm que se conscientizarem de que não é uma escolha, as pessoas 

homoafetivas nascem assim, é muito difícil para um gay se assumir enquanto gay porque em 

algum momento de sua vida tentou corresponder às expectativas heteroafetivas e ser 

socialmente “aceitável”.  

A homofobia é um tipo de violência caracterizado pela abordagem preconceituosa e 

discriminatória oriundas da condição sexual. É mais especificamente um conceito que dá 

nome ao tipo de violência física ou verbal que é dirigida às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais LGBT.  

 De acordo com Junqueira (2007), o referido termo “surgiu nos Estados Unidos 

durante os anos 1970 como aversão, ódio a pessoas que optam por ter relações homossexuais 

ou que tenha uma orientação diferente da que é imposta socialmente” (p.4). Neste sentido, o 

termo resulta da reivindicação de direitos e liberdade por parte de ativistas que através de 

travadas lutas para combater a homofobia contribuiu para exclusão do caráter patológico dado 

a toda forma e manifestação sexual que fogem aos padrões sociais.  

Até boa parte do século XX o “homossexualismo” era interpretado respectivamente 

pela psicologia e pela psiquiatria como um transtorno de personalidade ou como um 

transtorno de identidade sexual.  No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Psicologia editou 

a Resolução nº 001/1999, dispondo que “Os psicólogos não colaborarão com eventos e 

serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades” (RESOLUÇÃO Nº 

001/1999, p. 2). A partir e então enfretamento a homofobia passou transitar no campo 

político.   

Entretanto, é um problema cultural e histórico e funciona como um dispositivo de 

reprodução da ordem social, sendo “a guardião das fronteiras tanto sexuais (hetero/homo) 

quanto de gênero (masculino/feminino)” (BORILLO, 2010, p.16). Sendo assim está focada na 

perpetuação da “binarização dos gêneros, limitação das sexualidades, dos desejos e dos 

prazeres de homens e mulheres, reservando a cada sexo um direcionamento, ou um destino” 

(BEAUVOIR, 1980).  

 Neste aspecto, para Louro (2015, p. 12), “as possibilidades da sexualidade – das 

formas de expressar os desejos e prazeres – também são sempre socialmente estabelecidas e 

codificadas”. A autora considera a sexualidade como construído socialmente e não como algo 
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essencialmente natural ou fixo. Entretanto, segundo a mesma, a instituição escolar “com 

suposição de que só pode haver um tipo de desejo sexual e que esse tipo – inato a todas/os - 

deve ter como alvo um indivíduo do sexo oposto, nega e ignora a homossexualidade” (2015, 

p. 20).  

Francisca sobre as desigualdades de gênero apontado que as determinações sobre 

papeis sociais de meninas e meninos provocam vários preconceitos. E ela já sofreu muito por 

gostar de coisas de meninos e construir amizades com meninos. Na sua infância seu pai 

sempre reclamava porque ela se relacionava mais com meninos do que com meninas. Para 

Francisca fazer capoeira foi uma dificuldade, pois sua família considerava que era uma prática 

masculina. Na concepção de sua família, ela praticando coisas consideradas socialmente de 

meninos se tornaria “muleque macho” e isto afetaria sua orientação sexual.  

Débora diz que vai de encontro com pensamentos tradicionais de Cachoeira, e que 

apoia a causa LGBTQ e isso causa estranhamento para as pessoas. A educanda fala que 

muitas pessoas a provocam dizendo: “mas Débora o quê que meu filho vai pensar vendo dois 

homens ou duas mulheres se beijando? Que é algo certo?” Débora comenta que também 

questiona para essas pessoas se o amor homoafetivo é errado. Cláudia interrompe Débora 

dizendo que nas novelas, por exemplo, quando passam cenas de casais homoafetivos se 

beijando, as pessoas ficam horrorizadas, porém naturaliza a violência abordada pela televisão, 

a violência sim, traz danos irreparáveis para a sociedade e, não o amor, amor homoafetivo, 

defendem elas. 

Defendendo a causa LGBTQ, Débora escreveu poeticamente sobre a discriminação 

homoafetiva. Essa escolha temática para participar do Soltando o Verbo causou certo 

estranhamento para a sua mãe, pois considerava que a filha estava inclinando a sua orientação 

sexual para o grupo LGBTQ. E querendo reverter tal situação, sua mãe sugeriu que ajudaria 

Débora a escrever uma poesia sobre o racismo. Mas a educanda não aceitou e mesmo se 

identificando como heteroafetiva e namorando um homem, ela continuaria a defender a causa 

LGBTQ, pois a homofobia era que mais a incomodava no momento.  

 

Preconceito 

 

Ei? 

É você mesmo, é você? 

Com todo esse preconceito 

sem respeito, não tem nem conceito. 

Querendo ensinar 

aos outros como é ser perfeito. 

 

Brasil 
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país que mata mais pessoas  transexuais, 

espero que a estatística não suba amanhã. 

Por que o jeito de alguém te incomoda 

cara? 

 

Se você olha 

e acha que 

é mulher ou que é homem. 

Sinceramente ninguém é obrigado 

a vestir esse uniforme 

 

Sim esse uniforme. 

Uniforme que a sociedade 

te impõe vestir 

e ter que fingir ser o que não é. 

Por que os outros querem? 

 

Você vai olhar 

dizer o que quiser  

porque quem tem boca fala o que quer. 

É isso que a sociedade é 

Um bando de gente que prefere 

Mostrar do que se valorizar 

 

O preconceito não te leva a nada 

não seja mais um babaca 

de mente fechada. 

Porque o ódio mata, 

mas só o amor sara. 

De qual lado você vai ficar? 

 

Dando continuidade sobre as temáticas das desigualdades sociais, lancei uma pergunta 

sobre a discriminação racial. Cláudia começa falando a respeito da desigualdade racial 

abordando que a miscigenação foi fruto de um processo histórico em mulheres negras 

escravizadas foram estupradas, por esse fato histórico, deveria ser um país consciente em 

relação as questões raciais, mas o que ela percebe que pessoas afrodescentes com pele mais 

clara sentem vergonha de se assumir enquanto negras. E muitas delas afirmam que nunca 

sofreram racismo, o que Cláudia considera algo improvável, pois não conseguem perceberem 

que muitas atitudes que estão impregnadas na sociedade são racistas. Ela considera que é o 

assunto mais polêmico e que eles vivenciam mais. 

Por racismo, entende-se “o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma 

hierarquia entre as raças, entre as etnias, ou ainda uma atitude de hostilidade em relação a 

determinadas categorias de pessoas.” (ANDREUCCI, 2014, p. 133). Neste aspecto, o Brasil 

é um país marcado por uma cultura racista e preconceituosa que privilegia um grupo em 

detrimento do outro, resquícios de uma história de genocídio dos povos indígenas e do 

sequestro, escravização e desumanização dos africanos – e seus descendentes nascidos no 

país.   

É uma das formas de discriminação mais antiga da história da humanidade, qual está 

relacionada a uma ideologia implantada na consciência humana que prega a supremacia de 
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um grupo sobre o outro, expressando-se de diversas maneiras: em nível cultural, 

religioso, biológico. “(...) É resultado da crença de que há raças ou tipos humanos superiores 

e inferiores, a qual se tenta impor como única e verdadeira raça”. (MUNANGA; GOMES 

2004, p. 179). Assim por vários tempos esse tratamento do negro como um ser inferior foi 

reproduzido em vários segmentos sociais principalmente no campo cientifico.  

Entretanto, a partir da Constituição Federal de 1988 que estabeleceu entre outros 

princípios, o direito igualdade definiu a pratica de racismo como crime inafiançável e 

imprescritível, houveram vários avanços na luta contra o racismo. Segundo o art. 

Art. 5º caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).  

Enquanto a lei que criminaliza a prática do racismo é expresso na Lei 7.716 de 5 de 

janeiro de 1989, tipifica: “Será punido na forma desta lei os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. Esta 

difere da injuria racial expresso no Código Penal (CP), no capítulo de crimes contra a honra, o 

crime de injúria é descrito no artigo 140 como: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade 

ou o decoro”.  Portanto “a injúria consiste em uma ofensa contra uma única pessoa, atingindo-

lhe o decoro e a percepção que ela tem de si mesma, caracterizando a chamada ofensa à honra 

subjetiva. Já o racismo é compreendido como discriminação a qual tem como objeto um 

grupo inteiro de pessoas” (SANTOS 2015, P. 3).   

Destaca-se também a Lei 10.639/03 que representa um marco no processo de luta dos 

movimentos sociais negros pela superação do legado histórico de exclusão social dos negros 

em nossa sociedade. Esta lei teve como proposito reconhecer a História e a Cultura dos povos 

africanos e seus descendentes afro-brasileiros, como contribuintes no processo de formação 

da nação brasileira e tornar obrigatório a inclusão das temáticas étnico-raciais nos currículos 

escolares brasileiros, desconstruindo velhos modelos eurocêntricos.  

Débora inicia a sua fala argumentando que se sente incomodada quando pais registram 

uma criança como parda e não se percebem enquanto negros. E tais narrativas de negação 

racial perpassa por toda vida pessoa. A educanda afirma que é comum falas que ressalta que 

quando uma pessoa era criança tinha o cabelo liso, quando cresceu o cabelo se tornou crespo. 

Para Débora essas falas são incompreensíveis uma vez, crianças negras são geradas por 

pessoas negras. Dando continuidade a fala aos questionamentos de Débora, Maria diz que a 

cor da pele não deveria influenciar no que as pessoas são de verdade e que todos possuem o 
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mesmo corpo e os diferenciam é a cor da pele. Que pelo fato do seu pai ser branco e ela negra, 

várias pessoas diziam que ela não era filha dele, que foi necessário fazer um teste de DNA 

para comprovar a paternidade de seu genitor. Que situações como essa a machuca muito, pois 

o racismo é perverso. 

Bruna, por sua vez, diz que já foi discriminada não por ser negra, mas por ser, para os 

parâmetros brasileiros, branca.  Certa vez foi visitar uma família com o seu pai e quando 

chegaram à casa dessa família, as pessoas questionam seu pai dizendo: quem essa branquela 

aí? Bruna relata que passou o resto do dia sendo ignorada pela família. Ela percebe que possui 

mais privilégios que os negros e que em um país que a maioria da população é negra não 

deveria ter uma estrutura racista.  

Ângelo, 14 anos e estudante do 9º ano, entende que ser negro no Brasil é muito 

complicado, pois os negros não possuem liberdade em andar na rua a qualquer momento já 

que são vistos como marginais, traficantes. E foi por essa razão que ele escreveu sobre o 

racismo para o Soltando o Verbo 2018 para denunciar a situação que o negro vive nas 

comunidades carentes e o genocídio que sofre. 

 

 

Racismo 

 

Esses racistas otários 

quero saber deles não. 

Veem um neguinho favelado 

já falam: é ladrão! 

 

Como pode se julgar ostentação? 

Quem sempre teve roupa? 

Quem sempre teve lazer? 

Quem sempre teve refeição? 

 

Não são todos que tem lazer não 

pois perderam amigos, 

perderam primos, 

perderam irmãos. 

 

Olha lá o Datena falando 

tem que matar mesmo 

esses neguinhos favelados 

esses vagabundos. 

 

Porque vocês não sabem o que é favela, 

que nunca pegou um transporte lotado, 

nunca tomou enquadro abusivo 

Só vive com um  copo de Whisky. 

 

Um salve a todos 

que nunca deixaram de gritar, 

o que vivem contra o genocídio 

da população preta, pobre e periférica. 
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Que movimenta o rap, o rock, 

o funk, afro reggae, o skate. 

E esse é só o outro lado da história. 

Por que a globo nunca nos mostra?
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IV CAPÍTULO 

 

 

APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

Este texto descreve o desenvolvimento do estágio supervisionado de regência do curso 

de Licenciatura em Ciências Sociais na disciplina Sociologia do Colégio Simonton em 

Cachoeira. Considerando que a regência é a última etapa de aprendizagem do fazer docente, a 

escolha pela instituição para realizar o estágio e a turma faz parte de um processo que iniciou 

em estágio supervisionado de observação. O meu cotidiano escolar, através dos estágios, 

possibilitou-me fazer escolhas conscientes de orientação didática e ampliação de conteúdo. 

Escolhi regenciar no Colégio Simonton, pois os dois estágios anteriores aconteceram 

nesta instituição. Então, não fazer a última etapa nesta instituição desconstruiria toda uma 

ação planejada e orientada. É importante também frisar que todo o processo do meu 

desenvolvimento docente foi em diálogo com o Colégio, que nunca limitou as minhas ações, 

apenas direcionava-as de acordo com o seu contexto escolar. É ilusão do estagiário pensar que 

vai ter plena autonomia na escola.  Como vimos em estágio supervisionando de observação, o 

Colégio Simonton possui um Regimento Escolar e um Projeto Pedagógico Escolar que atende 

a uma política maior, além do mais, por ser uma instituição, possui um campo de 

possibilidades que dialoga diretamente com múltiplas identidades, suas ações não devem se 

alargar tanto como também restringir tanto. Na minha experiência no cotidiano escolar, pude 

compreender que a escola deve pensar a sua funcionalidade dentro de uma perspectiva 

didática. Portanto, todas as minhas ações na instituição, foram levando em consideração a 

bagagem acadêmica e o que o colégio tinha a me oferecer. 

Por essa razão, escolhi a turma do 2º ano do Ensino Médio para desenvolver a minha 

prática de ensino, pois tanto o Professor Emerson como a coordenadora pedagógica buscaram 

criar um diálogo próximo refletindo o contexto dinâmico de cada turma que fazia as minhas 

observações. Também eles sempre estimularam a minha autonomia em minhas escolhas no 

cotidiano escolar. Nas minhas primeiras observações em sala, constatei que o 2º ano em 

termos de comportamento, criatividade e fluidez de conteúdos se destacava das demais turmas 

do Ensino Médio. Também senti uma enorme empatia pelos educandos desde o meu primeiro 

dia em sala de aula, pois foi a turma que me recepcionou de forma descontraída e demonstrou 

ser solidária com o desenvolvimento do meu trabalho. Por exemplo, nas gravações do 
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documentário Soltando o Verbo foi a turma que mais aderiu ao projeto voluntariamente, nas 

outras turmas precisou que a coordenadora pedagógica pressionasse para que os educandos 

participassem. Mediante a minha aproximação com o 2º ano, seria contraditório não querer 

essa turma para regenciar. Como eu previa, a escolha foi a mais acertada, pois no meu 

desenvolvimento em ensinar, os educandos não só colaboraram em se esforçarem a evitar a 

conversa paralela e me respeitarem, como demostraram suas qualidades: foram aplicados aos 

conteúdos, foram criativos na execução de atividades e trouxeram demandas de suas 

subjetividades com suas realidades e com o mundo.  

Tendo conhecimento do perfil da turma do 2º ano adotei como orientações didáticas a 

mediação e a iniciação. O primeiro aspecto se refere ao fato de que o exercício do magistério 

estabelece a relação entre os alunos e os objetos do conhecimento, isto é, intervenções de 

diversas maneiras nas modalidades mais amplas (aspecto sociopolítico) às modalidades que se 

inserem no meio da prática pedagógica. O professor é o sujeito mediador que utiliza várias 

ferramentas para viabilizar a assimilação13 de conhecimentos dos educandos. Seguindo essas 

considerações, além de fazer a exposição de conteúdo, utilizei materiais paradidáticos que 

dialogassem com a teoria e assim, permitir que o aluno compreenda no campo prático os 

conceitos sociológicos.  

Considerando que os jovens estão muito ligados ao meio digital que possui várias 

ferramentas de pesquisa e que, portanto, possuem fontes de informações extraordinárias, uso a 

didática de iniciação que consiste em ensinar para o aluno a fazer triagem de conhecimentos 

expostos por redes sociais, sites comunitários e de pesquisa (MAFFESOLI, 2017). Tal 

perspectiva difere do modelo tradicional de educação que percebe o aluno como uma caixa 

vazia. O modelo de educação moderna não dá conta das demandas do mundo contemporâneo 

e o caminho para Maffesoli é a iniciação (2017). De fato, os educandos do 2º ano vinham com 

noções de determinadas temáticas muito ligadas às discussões que viam em suas redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 O termo assimilação na educação, é usualmente evidenciado como a incorporação de conteúdos em diálogo 

com as experiências dos educandos.  
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1. Coparticipação e observação participante do Estágio Supervisionado de Regência no 

contexto escolar do Colégio Simonton 

 

 

O estágio supervisado de regência foi dividido em várias atividades, tendo como 

destaque: regência, coparticipação e observação participativa. A regência teve como objetivo 

que eu assumisse uma turma sozinha e com carga horária de 24 horas. Já a coparticipação 

visou que eu desenvolvesse aulas colaborativas com o professor de Sociologia e oficinas. A 

observação participativa teve como proposta a minha inserção em algum projeto pedagógico 

do Colégio. 

O projeto pedagógico que aderi foi o Sarau Literário que o Colégio promove 

anualmente. Todas as turmas da instituição participam através de uma temática específica de 

um tema geral. O tema escolhido neste ano foi “Cachoeira”, no qual foi desdobrado para as 

seguintes temáticas: Rio Paraguaçu, comunidades quilombolas, reggae, etc. Como o Professor 

Émerson ficou responsável por organizar a apresentação do 3º ano, que ficou com a temática 

comunidades quilombolas, eu colaborei com a construção artística dessa turma para o sarau. 

Participei dos ensaios da peça teatral para o quilombo.   

Concomitante à observação participativa, fiz minha coparticipação em sala de aula. 

Devo ressaltar mais uma vez que a escolha em regenciar no 2º ano não foi por uma questão de 

facilidades.  Também assumi responsabilidades com o 1º ano e 3º ano, principalmente com a 

primeira turma. Junto com o Professor Emerson desenvolvi práticas educativas para melhor 

aproveitamento de conteúdo dessas turmas. Então, a minha participação no 1º e 3º ano foram 

colaborativas, não foi uma mera participação. 

Eu só consegui me aproximar de fato com as outras turmas na minha execução de 

coparticipação nas turmas do 1º ano e 3º ano. Essas duas turmas também se demonstraram 

colaborativas com o meu trabalho. 

O 1º ano do Ensino Médio é uma turma que a maioria dos professores sentem 

dificuldades em dar aula, pois educandos estão mais voltados em suas relações entre si do que 

com os conteúdos apresentados pelos professores. Com média de 15 anos, a maioria dos 

educandos dessa turma se concentra mais em ‘resenhar’ (zuar), revidar as zuações e conversar 

paralelamente do que tirar suas dúvidas em sala de aula. Raríssimos são os estudantes que 

fazem anotações em seus cadernos. Diante deste contexto não me senti estimulada a regenciar 

no 1º no ano, pois dois meses é um tempo muito curto para desenvolver um trabalho didático 
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de envolvimento e participação dos educandos nas aulas. Portanto, optei em fazer nessa turma 

uma coparticipação nas aulas de Sociologia no meu Estágio III.  

Isto não significa que a minha atuação no 1º ano fosse passiva, uma vez que o 

professor me deu total autonomia em sala de aula. O tema trabalho foi o conteúdo 

programado para o ciclo 2. Praticamente quatro semanas trabalhando as temáticas pertinentes 

ao tema (trabalho nas diferentes sociedades, trabalho para Karl Marx e Emile Durkheim e, 

Fordismo-Taylorismo e trabalho no Brasil) os educandos não conseguiam absorver a 

temática. Diversas perspectivas didáticas foram empregadas (aula expositiva, pesquisa, vídeo, 

palestras, etc) para estimular os estudantes a refletirem sociologicamente o trabalho e suas 

relações sociais, porém não tivemos o êxito esperado. 

Com o intuito de tornar a aula mais participativa nas aulas expositivas elaboradas por 

mim, passei a lançar perguntas para os educandos das ‘resenhas’ afim de inibir a conversa 

paralela e que eles pudessem focar no conteúdo. Com tal estratégia tive 75% de participação 

dos estudantes nas aulas, principalmente daqueles que travavam conversas paralelas. 

Entendendo a dinâmica da aula, os educandos tentavam ficar em silêncio, pois se eu 

percebesse que estavam conversando demais e atrapalhando a aula, lançaria uma pergunta 

para o mais inquieto. Sempre procurei elogiar as repostas mais coerentes, e isso, de certa 

forma, teve um impacto positivo, pois aquele que recebia o meu elogio, ficava feliz e 

comemorava com seus colegas mais próximos.  

Embora todo um esforço meu e do Professor Emerson em tornar o conteúdo mais 

didático possível, os estudantes não demonstravam pouco interesse no conteúdo apresentado. 

Se apresentássemos a temática trabalho em Karl Marx em uma semana e se perguntássemos 

sobre a temática na semana seguinte os alunos não conseguiam responder. Isso provocava um 

desgaste intelectual e emocional, pois o aproveitamento dos alunos era muito baixo, apesar da 

nossa criatividade didática. 

O 3º ano do Ensino Médio do Colégio Simonton possui um perfil semelhante aos 

educandos do 1º ano, porém estão mais conscientes de suas ações. Nas aulas de Sociologia os 

educandos eram bem participativos, apesar da turma ter um número expressivo de estudante, 

cerca de 40 jovens com média de idade de 17 anos. A coordenadora pedagógica costumava 

falar que os alunos do 3º ano se consideravam adultos, portanto, iam por embate direto com 

os professores. Vários professores reclamavam da falta de interesse e de comportamentos dos 

alunos do 3º ano. Segundo a coordenadora pedagógica, essa desde seu primeiro ano no Ensino 

Médio apresentava tais características. 
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Certa vez estava fazendo entrevistas no pátio do primeiro andar e presenciei alguns 

educandos do 3º ano se rebelarem contra o professor de uma disciplina da área de exatas. Os 

alunos se recusavam a assistir a aula do docente. A coordenadora disciplinar tentava 

convencê-los a entrar na sala de aula, porém eles alegavam que não iriam assistir uma aula em 

que o professor não tem didática e que fica restrito apenas ao quadro negro. Tive pouco 

contato com os outros professores e, portanto, não pude discutir questões de didáticas com 

eles, então não sei como era a dinâmica de suas aulas. 

Mas, a dinâmica das aulas elaboradas pelo professor Emerson era bem criativa. Na 

temática revolução, ele dividiu a sala em equipes e cada equipe apresentou uma revolução 

social e assim discutindo todos os aspectos históricos das revoluções (Inglesa, Francesa, 

industrial, dos Estados Unidos, etc) que ocorreram no mundo. Em suas apresentações os 

educandos se concentraram em caracterizar as revoluções, ficando de lado a problematização 

de revolução como transformação de uma determinada estrutura cultural, social, econômica, 

política ou tecnológica.  Atento à presença de uma licencianda em Ciências Sociais na sala de 

aula, o professor tentou corrigir o direcionamento das discussões, porém os educandos 

continuaram presos nos aspectos históricos sem correlacionar com as questões sociológicas de 

cada revolução. 

Na temática o Regime Militar do Brasil, o professor Emerson propôs a formulação de 

um júri para discutir os pontos positivos e negativos daquele regime. A sala foi dividida em 

três equipes: a ala da promotoria responsável em apresentar os pontos negativos da ditadura, a 

ala de defesa competente nas arguições sobre os pontos positivos do Regime Militar e ala do 

júri, do qual eu fiz parte, que avaliaria o poder de convencimento de cada ala, acusação e 

defesa, e assim votaria a favor do melhor argumento, independentemente de sua visão política 

e individual sobre o Regime Militar no Brasil. Tal didática fez com que os educandos se 

envolvessem na dinâmica da aula, dedicando-se ao máximo em seus papéis. Por seis votos a 

cinco, a defesa do Regime Militar saiu vitoriosa, embora não apresentassem provas e 

testemunhas, seus argumentos foram mais convincentes já que acusação do regime 

supracitado entrou em contradição várias vezes. 

Tais perspectivas didáticas conquistavam os alunos, pois assim como a turma do 1º 

ano, o terceiro ano gostava de aulas lúdicas que extrapolassem as práticas educativas 

tradicionais. Com essas duas turmas aprendi que ficar preso só em aulas expositivas, testes e 

provas não condiz com a forma de aprender dessa nova geração. O professor tem que 

compreender as formas segundo as quais os alunos estão adquirindo informações e 

transformar esses meios em práticas educativas. Entender e assimilar as linguagens juvenis 
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contemporâneas é um caminho para o professor se aproximar da nova geração que ele está 

lidando em seu cotidiano escolar. Durante o meu estágio, nas salas dos professores era 

comum eles reclamarem dos comportamentos dos educandos, em algumas falas compreendia 

que era algo normal entre adolescentes e jovens como o namoro. Nunca ouvi os professores 

discutindo sobre questões didáticas. 

Apesar do esforço do professor Emerson em construir práticas educativas lúdicas, o 3º 

ano não demonstrava o envolvimento desejado nas dinâmicas das aulas. Por ser uma turma 

grande, consequentemente a formação de grupos era algo natural e isto dificultava o 

desenvolvimento das aulas, pois os educandos se dividiam duas atenções entre o grupo que 

pertencem, em responder aos grupos rivais e nas apresentações dos conteúdos pelo professor. 

Foi por essas razões que eu escolhi a turma do 2º ano para fazer a minha regência, pois em 

minha primeira observação em sala de aula notei a dedicação dos educandos desta turma nos 

estudos. É uma turma participativa que gosta de explorar o conhecimento do professor, 

demonstrar seus conhecimentos, levar questões e tirar dúvidas. Compreendendo a fluidez da 

turma, resolvi fazer a minha prática educativa vislumbrando os resultados do estágio III no 2º 

ano do Ensino Médio no Colégio Simonton.  

 

 

2. Plano de Ensino 

 

 

Conforme Libâneo (2013), plano de ensino se refere a um roteiro organizado das 

unidades didáticas para os dias letivos. Neste plano deve constar: justificativa das disciplinas; 

objetivos gerais; objetivos específicos; conteúdo, isto é, a divisão temática a ser trabalhada 

nos dias letivos; tempo provável de cada aula; e o desenvolvimento metodológico que inclui 

as atividades do professor e dos educandos (LIBÂNEO, 2013). 

Abaixo demonstraremos como os conteúdos foram organizados para o 2º ciclo para a 

turma do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Simonton e os desenvolvimentos 

metodológicos. 

 

PLANO DE ENSINO DO SEGUNDO CICLO 

Unidade de Ensino: Colégio Simonton               Disciplina: Sociologia  

Nível de ensino: Ensino Médio                            Ano: 2º 
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Nº de aulas no ciclo: 10 aulas                              Meses: Julho / Agosto 

Professor: Emerson Monteiro                              Regente: Adriana Carvalho da Silva 

Justificativa: 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996/LDB) visa a formar os educandos em 

cidadãos conscientes e prepará-los para o mercado de trabalho. Isto é que sejam críticos das 

suas próprias relações cotidianas e profissionais. Desta a maneira, a Sociologia no Ensino 

Médio, que abarca conhecimentos de Antropologia e da Ciência Política, colabora com a 

LDB com a promoção de condições para que os educandos desenvolvam uma visão crítica 

e participativa do mundo social. Isto porque a Sociologia é o estudo da vida social humana, 

dos grupos, das sociedades, cujo objeto de estudo é o comportamento do homem como ser 

social (GIDDENS). As Ciências Sociais estudam o funcionamento da sociedade, as 

interações sociais, como as pessoas e os grupos sociais se relacionam. Tais estudos 

permitem a desnaturalização dos fenômenos sociais permitindo a uma visão crítica das 

construções sociais e assim, permite que os educandos, ao entrar com as temáticas 

problematizadas pelas as Ciências Sociais, reconheçam sua inserção em diversos espaços da 

sociedade. 

Neste plano de ensino não trabalharemos os conteúdos de filosofia, pois serão abordados no 

terceiro ciclo, momento que em o estágio III estará finalizado. Neste roteiro os conteúdos 

apresentaram os temas: direito e cidadania e movimentos sociais. 

 

Objetivos gerais: 

Expor a noção de direito, as transformações de cidadania e o papel dos movimentos sociais 

na sociedade para que os educandos compreendam que são sujeitos de direitos e que 

coletivamente ganham força pela a luta de direitos e respeito pelas múltiplas identidades. 

Objetivos 

específicos 

Conteúdos Nº de 

aulas 

Desenvolvimento 

metodológico 

 

Fiscalizar os testes. 

 

 

Expor o conteúdo 

sobre direito. 

 

2º ciclo 

1. Coparticipação em 

avaliação. 

 

2. Direitos civis, 

políticos e sociais. 

 

 

3 aulas. 

 

 

1 aula. 

 

 

 

Aplicação de testes. 

 

 

Exposição da temática através 

de slides e perguntas 

reflexivas.  
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Discorrer sobre as 

transformações do 

conceito de 

cidadania. 

 

Propor aos alunos, 

através da arte, 

leitura sobre direitos 

do cidadão da 

Constituição Federal 

(1988). 

 

Proferir sobre a 

teoria dos 

movimentos sociais 

e seu desdobramento 

no mundo 

contemporâneo. 

 

Exibir um filme 

sobre movimento 

social. 

 

Expor sobre os 

processos históricos 

dos movimentos 

sociais no Brasil.  

 

Discorrer sobre as 

pautas dos 

movimentos sociais 

no cenário político 

 

3. A evolução do 

conceito de 

cidadania. 

 

 

4. Estudo dirigido – 

Cordel / Constituição 

Federal e os direitos e 

deveres dos cidadãos 

brasileiros. 

 

 

5. Teoria dos 

movimentos sociais e 

suas configurações 

contemporâneos. 

 

 

 

6. Estudo dirigido – 

exibição do filme As 

Sufragistas. 

 

7. Uma historização dos 

movimentos sociais 

no Brasil. 

 

 

8. Os movimentos 

sociais nos últimos 

anos. 

 

 

1 aula. 

 

 

 

 

1 aula. 

 

 

 

 

 

 

1 aula. 

 

 

 

 

 

 

2 aulas. 

 

 

 

1 aula. 

 

 

 

 

1 aula. 

 

 

 

 

Exposição da temática através 

de slides e perguntas 

reflexivas. 

 

 

 Debate a partir dos cordéis 

criado pelos educandos sobre a 

questão da cidadania na vida 

deles e sobre contextos globais.  

 

 

 

Exposição da temática através 

de slides e perguntas 

reflexivas. 

 

 

 

 

Contextualização sócio-

histórica do movimento 

feminista. 

 

Exposição da temática através 

de slides e perguntas 

reflexivas. 

 

 

Exposição da temática através 

de slides e perguntas 

reflexivas. 
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brasileiro.  

 

Exibir um 

documentário sobre 

movimento social na 

Bahia. 

 

Fiscalizar as provas. 

 

 

 

9. Estudo dirigido – 

Movimento sem teto 

de Salvador / Cidade 

de Plástico (I e II). 

 

10. Avaliação do 

segundo ciclo. 

 

 

1 aula. 

 

 

 

 

1 aula. 

 

 

 

Contextualização sócio-

histórica do movimento sem 

teto. 

 

 

Aplicação de provas. 

 

Bibliografia: 

 

Livro adotado para estudos dos educandos: 

TOMAZI, Nelson Dacio. Conecte: sociologia para o ensino médio. São Paulo: Saraiva, 

2014.  

 

 

3. Plano de Aula 

 

 

A aula é a organização do processo de ensino em que o docente cria situações de 

ensino com o intuito de fomentar condições para que os educandos assimilem ativamente 

conhecimentos, habilidades e assim, desenvolver suas capacidades cognitivas (LIBÂNEO, 

2013). Portanto, a função do professor é estabelecer ponte entre tarefas cognitivas (objetivos e 

conteúdo) e as capacidades dos alunos para enfrentá-las visando que os objetivos da matéria 

se tornem objetivos dos educandos (LIBÂNEO, 2013), isto é, o docente é responsável pela 

mediação entre conhecimento e aprendizagem. 

Desta maneira, o plano de aula é o municionamento do plano de ensino, ou seja, a 

transformação do planejamento de ensino em algo sistematizado para uma situação didática 

real (LIBÂNEO, 2013). Então, a elaboração de aulas é uma tarefa imprescindível nas 

orientações das ações do professor e possibilidades de constantes revisões e aprimoramentos 

de um ano para outro ano (LIBÂNEO, 2013). Na elaboração das aulas o professor deve 

considerar os objetivos da disciplina, seguir a sequência dos conteúdos do plano de ensino e o 

nível de preparação inicial dos educandos para o conteúdo novo. Desta forma, cada plano de 
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aula novo é continuidade do anterior (LIBÂNEO, 2013), a conexão entre os conteúdos é 

importantíssima para a fluidez do ensino-aprendizagem.  

A seguir iremos abordar a dinâmica de cada aula e o seu plano. 

 

 

3.1 Plano de aula sobre direitos civis, políticos e sociais 

 

 

A minha primeira experiência comandando uma aula foi sobre direitos civis, políticos 

e sociais no 2º ano do Ensino Médio do Colégio Simonton. Quando o Professor Emerson 

anunciou que eu assumiria as aulas a partir daquela data até a finalização do conteúdo de 

Sociologia em Sociologia, os educandos logo questionaram sobre a minha escolha em 

executar a minha regência com eles. Falei que desde o meu contato com a turma, tive uma 

empatia por eles e durante o meu processo de observação notei que os educandos do 2º ano 

eram dedicados aos estudos, não que os outros alunos não se dedicassem aos estudos, mas as 

aulas na turma deles eram mais fluídas. Em tom de brincadeiras, os alunos agradeceram os 

elogios e falaram que eu não deveria elogiá-los para eu não ter futuras decepções. Comentei 

que para mim não havia nenhum problema em elogiá-los, pois era um fato. E que devemos 

receber um elogio como uma meta a ser seguida. 

Logo em seguida apresentei o programa do 2º ciclo da importância em se estudar 

cidadania e movimentos sociais para nos tornamos conscientes do nosso lugar no mundo. 

Comecei a aula perguntando para eles o que entediam sobre direito. Muitos responderam com 

concepções do campo jurídico. Comentei que era importante o estudo do conjunto de leis que 

regem o nosso país, porém a Sociologia vai em vias diferentes da área jurídica e busca 

compreender como emergem os direitos e quais são os impactos que eles causam em uma 

sociedade desigual. A partir de exemplos muito próximos dos alunos fui explicando as 

transformações das noções de direitos e seus processos históricos. De vez em quando surgia 

uma conversa paralela. Com o intuito de reprimir as conversas paralelas, ora eu perguntava 

sobre o assunto à pessoa que estava mais conversando, ora ficava em silêncio com olhos fixos 

nas pessoas que estavam conversando. Percebendo o meu incômodo com as conversas 

paralelas, os educandos pediam desculpas e ficavam em silêncio, momentaneamente. Essa 

atitude é uma forma de evitar conflitos diretos com os educandos e uma maneira para que eles 

possam refletir sobre o seu comportamento em sala de aula.  

Abaixo segue o meu plano de aula: 
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PLANO DE AULA SOBRE DIREITOS CIVIS, POLÍTICOS E SOCIAIS 

Unidade de Ensino: Colégio Simonton               Disciplina: Sociologia 

Nível de ensino: Ensino Médio               Ano: 2º 

Data: 10/07/2018               Duração: 50 minutos 

Regente: Adriana Carvalho da Silva   

1. Tema: 

Direitos e cidadania. 

2. Conteúdo:  

Direito civis, políticos e sociais.  

3.  Objetivo Geral: 

Fazer com que os educandos compreendam como nasce um direito, sua evolução ao longo 

da história, sua consolidação na equidade das relações sociais, civis e políticas e sua 

importância em uma democracia. 

4.  Objetivos Específicos: 

 Apresentar o conceito de direito e como o princípio de igualdade foi visto por 

diferentes pensadores. 

 Discutir a relação entre direito e cidadania e como os direitos civis, políticos e 

sociais passaram a ser garantidos pelo Estado. 

5.  Desenvolvimento Metodológico: 

 1ª Etapa 

A primeira etapa da atividade consiste em apresentar o conceito de direito ressaltando que 

emerge de conflitos sociais pontuando que surge para resolver conflitos de interesse, a fim 

de que o educando compreenda que o direito é a garantia em que os indivíduos possam viver 

em iguais condições em um determinado território, portanto, as normas que constituem um 

direito são para regular as relações sociais. Além disso, expor que o direito discutido na 

Sociologia segue linhas de problematização diferentes do campo jurídico.  

 

 2ª Etapa 

Nesta etapa discutirá o princípio de igualdade que fundamenta o direito. Para isto será 

necessário a problematização de igualdade para diferentes autores clássicos da Ciência 

Política. Portanto, discorremos sobre o princípio de igualdade para Thomas Hobbes (1588-

1679) que inferiu que os homens são naturalmente iguais, porém por serem livres e gozarem 
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excessivamente de sua liberdade, entram em conflitos para defender seus interesses 

individuais. A fim de combater os conflitos entre si, o que levaria a autodestruição da 

sociedade, eles abrem mão de suas liberdades para o Estado com intuito desta instituição 

regular as relações e evitar excessos. Na Concepção de John Locke (1632-1704), os homens 

iguais e livres são aqueles que possuem alguma propriedade a zelar. Já para Rousseau 

(1712-1778), “todos devem ser iguais perante a lei”. A problematização do princípio de 

igualdade através desses autores é para demonstrar para os educandos que os direitos vão 

sendo ressinificados. 

 

 3ª Etapa 

A terceira etapa visa construir um debate sobre as desigualdades sociais ocorridas entre os 

séculos XVII e XVIII fazendo ressurgir a questão de cidadania e consequentemente a 

reivindicação por direitos não só políticos como também civis e sociais. Neste período 

ocorreram reivindicações sobre a liberdade religiosa, contratual e escolher trabalho, o direito 

de ir e vir e à propriedade. Tais reivindicações foram transformados em direitos que 

passaram a constar nas legislações da Europa a partir de então. Mas a formalização dos 

direitos pelo Estado não significou o acesso de todos aos direitos civis. Os direitos eram 

restritos, apenas aqueles que possuíam propriedade, principalmente donos de terra, é que 

acessavam a cidadania. Apesar de reivindicações desde o século XVIII de direitos políticos, 

só no século XX que o direito ao voto foi ampliado para as mulheres. Também no século 

XX os direitos sociais foram concretizados e os indivíduos passaram ter a direito a educação 

básica, assistência à saúde, etc. Essa discussão é para que os alunos compreendam que em 

uma sociedade desigual, os direitos são conquistados coletivamente.  

6.  Metodologia: 

Aula expositiva. 

 Recursos Pedagógicos: 

 Quadro negro; 

 Pincel atômico.  

7. Referências Bibliográficas: 

 Bibliografia complementar: 

 

3.2 Plano de aula sobre a evolução do conceito de cidadania. 
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A segunda aula executada por mim foi sobre a evolução do conceito de cidadania. 

Como de costume, iniciei a aula perguntando para os educandos o que entendiam por 

cidadania. Sem obter respostas, fiz uma revisão sobre direitos e seus desdobramentos nos 

aspectos civis, políticos e sociais. E ressaltei que pensar em direitos e reivindicá-los é exercer 

cidadania e problematizar as desigualdades sociais. Comentei sobre a noção de cidadania nas 

sociedades antigas, medieval e moderna. E que entender a evolução do conceito de cidadania 

é importante para entender que os direitos emergem das relações sociais e compreender os 

aspectos do conceito na contemporaneidade  

Explicando que os direitos surgem de uma demanda social que é colocada como uma 

demanda social e que são necessárias várias deliberações e aprovações por entidades do 

Governo para que esta demanda se torne um direito. Nesta discussão uma estudante colocou a 

importância sobre a legalização do aborto. Percebi que uma parte da turma não recebeu bem a 

fala da colega. Fiz uma intervenção falando que é necessário discutir a temática, pois 

mulheres estão morrendo em decorrências de abortos ilegais, principalmente mulheres negras 

que não têm condições financeiras de ter um aborto com procedimentos qualificados. 

Portanto, falar de aborto é falar de saúde pública. A ala que não queria falar sobre a temática 

alegou que o aborto vai de encontro com os princípios de vida. Uma educanda justificou que 

quando sua mãe estava grávida dela, os médicos alegaram que o feto não sobreviveria, porém, 

sua mãe deu continuidade à gestação de sua filha, a educanda, estava viva e esbanjando saúde. 

A estudante que havia puxado a temática ressaltou que o aborto é uma escolha da mulher em 

relação ao seu corpo. Percebendo a tensão, coloquei que respeitava as duas opiniões, porém o 

aborto vai para além dessas questões, ele tem implicações sociológicas como o aborto social e 

responsabilidade da maternidade. Expliquei que o peso maior sobre a prevenção e criação de 

uma criança é da mulher e que os homens assumem as reponsabilidades financeiras por 

imposição da justiça. Falei também sobre as circunstâncias que leva uma mulher a recorrer ao 

aborto, principalmente pelo o abandono de seus parceiros quando descobrem a gravidez e 

alguns casos o aborto é incentivado pelo o próprio homem. Notei que quando falei sobre o 

aborto social algumas educandas da ala que não queria falar sobre a temática ficaram muito 

incomodadas e externalizaram que não ouvia mais sobre o assunto. Respeitando as 

dificuldades de alguns educandos em ouvir as implicações sociológicas do aborto encerrei o 

assunto e dei continuidade a exposição do conteúdo. Refletindo sobre as reações dos 

educandos ao discutir o aborto, fiquei com a sensação que naquela turma alguns estudantes se 

encontravam em contexto em que a responsabilidade de um filho era questionado por uma 

parte da família. 
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Finalizei o conteúdo com as sistemáticas cidadania no mundo contemporâneo e os 

Direitos Humanos. No fim da aula distribui um cordel, uma educanda voluntariamente e 

performaticamente leu o seguinte cordel.  

 

CIDADANIA 

Por Marlene Ramos 

 

 

 

Formada em pedagogia pela 

Universidade Federal de Alagoas – 

UFAL e especialista em Gestão Escolar 

pela Faculdade São Tomás de Aquino – 

FACESTA. 

 

Peço licença a todos 

Que estão aqui presentes, 

O que vou falar agora 

Vai deixar todos contentes. 

O assunto aqui tratado 

É da cidadania, minha gente. 

  

Cidadania é uma palavra, 

Falada por muita gente, 

Mas, que muitos não sabem 

Seu sentido verdadeiramente. 

Cidadania é o direito 

De viver decentemente. 

  

Cidadania é direito de ter 

Ideia e poder expressá-la 

Poder votar em alguém 

Sem ninguém ameaçá-la 

É ser negro ou homossexual 

Sem ninguém discriminá-la 

  

É praticar uma religião 

Sem ser perseguido 

É poder devolver um produto, 

Estragado ou vencido 

É poder desfrutar dos direitos 

Que por nós foram conseguidos. 

  

Ser cidadão é ter 

Maior participação 

É está ciente de tudo 

Que acontece na Nação, 

Se nós agirmos assim, 

Seremos de fato cidadão. 

  

É conservar intactos 

Os bens públicos da cidade 

É tratar bem as pessoas, 

Não importando a idade. 

Se agirmos desse modo 
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Seremos cidadãos de verdade. 

  

Ter cidadania é ter 

Saúde e boa educação, 

Ter emprego e também, 

Ter uma habitação, 

Usufruir dos direitos 

Que estão na constituição. 

  

Um cidadão deve ter 

Direito à segurança 

Menor deve ter lazer 

E ser tratado como criança, 

Mas, para muito brincar… 

Fica só na esperança. 

  

Cidadania é a pessoa, 

Ter liberdade de se expressar, 

Mas que a fala não venha 

Outra pessoa magoar 

É ser respeitado pelos outros 

E também os respeitar. 

  

Mas não é bem assim, 

A realidade é diferente. 

Respeito quase não existe, 

Leitura é insuficiente. 

Enquanto isso não mudar, 

Nunca poderemos falar: 

Eu sou cidadão verdadeiramente

 

Após a leitura, desenvolveu-se uma atividade em equipe, na qual eles deveriam 

construir um cordel baseado nos direitos previstos na Constituição Federal Brasileira. Sem 

questionamentos os alunos aceitaram o desafio.  

Abaixo segue o meu plano de aula: 

 

PLANO DE AULA SOBRE A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE CIDADANIA 

Unidade de Ensino: Colégio Simonton               Disciplina: Sociologia 

Nível de ensino: Ensino Médio               Ano: 2º 

Data: 12/07/2018               Duração: 50 minutos 

Regente: Adriana Carvalho da Silva   

8. Tema: 

Direitos e cidadania. 

9. Conteúdo:  

A evolução do conceito de cidadania. 

10.  Objetivo Geral: 

Fazer com que os educandos compreendam a evolução do conceito de cidadania, que os 

direitos do cidadão nem sempre estavam ligados aos direitos civis, na contemporaneidade. 
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Que a cidadania passou a ser o exercício de direitos civis, políticos e sociais estabelecidos na 

Constituição de um país. 

11.  Objetivos Específicos: 

 Apresentar o conceito de cidadania e que o reconhecimento de direito é parte 

fundante do exercício da cidadania. 

 Discorrer sobre o nascimento da cidadania nas sociedades antigas, sua perda de 

significado na Idade Média, seu renascimento na Modernidade e seu significado no 

mundo contemporâneo.  

12.  Desenvolvimento Metodológico: 

 1ª Etapa 

A primeira etapa da atividade consiste em apresentar o conceito de cidadania ressaltando sua 

importância na atuação do cidadão em prol da sociedade, isto porque, o Estado deve garantir 

os direitos básicos à vida, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, trabalho, 

entre outros. Nesta sessão será feita uma reflexão sobre a questão da cidadania em 

Cachoeira, município que a maioria dos educandos moram, e de como os jovens estão 

exercendo a sua cidadania. 

 

 2ª Etapa 

Na segunda etapa discorreremos que conceito clássico de cidadania está relacionado à 

participação política e que na Grécia e Roma antiga quem participava da política eram as 

famílias e os nobres, os escravos e os estrangeiros não possuíam direitos. No feudalismo o 

clero e a nobreza detinham saber e poder e consequentemente, os direitos advindos do termo 

cidadania. Os servos eram alheios aos privilégios dos cidadãos. Na Baixa Idade Média (XI e 

XV), com o renascimento urbano e formação de Estado centralizado, a noção clássica de 

cidadania ressurgiu, ligada à concessão de direitos políticos, entretanto, essa noção foi 

associada a economia e sociedade. Na modernidade, a cidadania foi pensada para regular as 

relações de poder e garantir ao cidadão livre atual direito civil, econômico e político. 

 

 3ª Etapa 

A terceira etapa visa construir um debate sobre cidadania no mundo contemporâneo e os 

Direitos Humanos. Na contemporaneidade, a cidadania é a consciência que um cidadão deve 

atuar em prol da sociedade, já que o Estado deve garantir os direitos básicos à vida, como 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, trabalho, entre outros. Em 1948 foi aprovado 
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o documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. Nesta conversão 

ficou estabelecido de que todos os países têm a obrigação de assegurar os direitos humanos 

aos seus cidadãos; estando os princípios na legislação ou não. É direito de todo cidadão ter 

seus direitos naturais respeitados e é dever de todos o respeito aos direitos naturais dos 

outros cidadãos. 

13.  Metodologia: 

Aula expositiva. 

 Recursos Pedagógicos: 

 Quadro negro; 

 Pincel atômico.  

 Datashow 

14. Referências Bibliográficas: 

 Bibliografia complementar: 

 

 

4. Avaliação Escolar 

 

 

De acordo com Libâneo (2013), a avaliação é uma tarefa didática de acompanhamento 

dos processos de ensino e aprendizagem. Tal tarefa é necessária e permanente do trabalho do 

professor, pois é através dela que os resultados são obtidos do trabalho conjunto do professor 

e alunos possibilitando a averiguação de progressos, dificuldades e reorientação do plano de 

ensino. É na avaliação que refletimos, a partir dos dados coletados, sobre o nível da qualidade 

do trabalho escolar tanto do professor como dos educandos. Planejar uma avaliação não se 

resume na elaboração de provas e distribuições de notas. A verificação dos dados deve ser 

apreciada qualitativamente acerca do rendimento escolar. Portanto, a avaliação tem funções 

pedagógico-didáticas, de diagnóstico e controle da produção escolar (LIBÂNEO). 

Conforme Libâneo (2013), as tarefas da avaliação consistem na verificação, na 

qualificação e na apreciação qualitativa. Seguindo essas orientações, elaborei avaliações para 

verificar o aproveitamento de conteúdo pelos educandos qualificando através de atribuições 

notas ou conceitos. Também fiz uma apreciação qualitativa sobre o desempenho esperado 

pela turma. 

A primeira avaliação proposta por mim para os educandos foi a construção de um 

cordel sobre cidadania, baseando-se nos conteúdos trabalhados em sala de aula e um exame 
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dos direitos sociais, civis e políticos da Constituição Federal. Também foi proposto um debate 

sobre a temática correlacionando suas vidas cotidianas à pós leitura de cada cordel de cada 

equipe. O debate foi bastante produtivo, pois os alunos abordaram diversas temáticas como a 

falta de educação básica no Brasil e em Cachoeira, acesso à saúde pública e, por fim, sobre a 

atuação dos políticos nos interesses coletivos brasileiros.  

Porém uma equipe me chamou a atenção ao mencionar a falta de liberdade religiosa 

no Colégio Simonton. Conforme ressaltou o administrador da instituição, o Colégio não é 

confessional, porém segue princípios cristãos da Igreja Presbiteriana. Os educandos 

comentaram que toda vez tentam construir trabalhos pedagógicos sobre outros segmentos 

religiosos, principalmente de religiões afro-brasileiras, e é vetado pela direção da instituição. 

Os estudantes afirmaram que respeitam a religião que orientam o Colégio Simonton, porém 

não percebem que a direção, através da censura de atividades pedagógicas que expressem 

manifestações religiosas de outros segmentos, um respeita às outras religiões. Perguntei se 

eles haviam levado tal questionamento para a direção. Eles afirmaram que sim, porém 

quaisquer reivindicações feitas pelos alunos foram negadas. Uma educanda de outra equipe 

comentou que entendia o posicionamento de suas colegas, porém ela ressaltou que a maneira 

que essas reivindicações eram levadas para a direção não era adequada. Então, falei que o 

primeiro passo para a construção de cidadania é se organizar coletivamente, depois 

aprofundar nos conhecimentos da temática e construir um projeto ou uma pauta que viabilize 

o diálogo entre as partes. Também ressaltar que não poderia comentar sobre a questão de 

liberdade religiosa no Colégio, pois estava chegando agora e não tinha conhecimento sobre a 

causa e que eles poderiam se organizar coletivamente, criar uma pauta e levar até a direção. 

Os educandos esboçaram compreensão sobre o meu posicionamento e reafirmaram quando se 

trata de questões religiosas não há diálogo por parte do Colégio Simonton. Finalizei a 

conversa dizendo que em uma mobilização coletiva, o diálogo é inevitável, e que eles 

compreenderiam isso no conteúdo sobre movimentos sociais. 

A seguir as produções textuais dos educandos: 

 

Cidadania 

Carlos Alberto, Maurício, Ericles, Carol, Marco. 

 

Direito do cidadão, de se destacar 

da multidão. 

De viver em harmonia, mas 

com muita agonia. 

 

Direito de votar, com consequências 
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a arcar. 

De viver sem respirar, com 

bandidos a escravizar. 

É direito de viver, tendo que dar  

pra receber. 

É direito de estudar para ignorante 

não se tornar. 

 

É de fato um bem comum, 

cada um por cada um. 

O que mais eu posso falar dessa  

tal cidadania? 

Só me resta esperar dia após dia. 

 

Cidadania 

Uemille, Caliane, Stefanni, Eliã 

 

Exercício de direito 

político e social. 

Indivíduos que compõem 

a determinação nacional. 

 

A cidadania implica 

os direitos e deveres, 

equilibra e ajusta 

a sociedade futura. 

 

Dever cumprir a lei 

direito ser livre, 

dever votar, 

direito de morar. 

 

Originou na Grécia 

para homens livres 

com ideias iluministas 

sobrevive até os dias atuais. 

Cordel - Cidadania 

Emilly Dórea, Emili Vanessa, Iara, Maisa 

 

O cidadão tem direito 

de sempre ser ouvido. 

Nos serviços sociais 

ser atendido. 

 

Cidadania é liberdade. 

É o homem ser bem 

protegido por leis. 

E ter sua dignidade. 

 

Cidadania é a educação 

que se faz todo dia. 

Onde deveres precisam 

ser cumpridos. 

Trazendo então a tal cidadania 

 

Cidadania é ser livre 

é o direito de estar 

em todos os lugares 

sem o outro reclamar. 
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Cidadania é a liberdade 

que todo o indivíduo tem, 

fazer melhorias,  

em prol do bem de alguém. 

 

Cidadania 

Carolaine, Caliane, Juliana, Laila, Camile 

 

Venho aqui nesse momento 

pedindo-lhe um tempo  

do seu precioso dia  

não fique furioso  

porque o assunto aqui é bem simples e 

rasteiro. 

 

Falo da cidadania parceiros  

cuidado pra não se enganar. 

 

Temos o direito de viver, de resistir 

construir uma história 

mesmo que seja aleatória nos olhares 

corruptos 

sem escrúpulos de alguns políticos. 

 

Cidadania é a capacidade de viver em 

pleno gozo de direitos 

garantia de existência 

garantia de resistência. 

 

Cidadania 

ô palavrinha que concentra explicação. 

Mas não se engane não, 

é triste a forma que se trata um cidadão 

 

É preciso garantir direitos 

mesmo em um leito. 

A base é o respeito, 

mas isso é o que vejo faltar. 

 

O debate e as produções textuais dos educandos do 2º ano do Colégio me permitiram 

mensurar o índice de aproveitamento. Constantemente os alunos falavam em respeito como se 

fosse o princípio norteador da cidadania. Desta maneira, compreendi que os alunos não 

absorveram o princípio de igualdade que fundamente um direito. Então, expliquei que a 

direito, o principal elemento da cidadania, visa igualar as relações sociais, portanto, a 

cidadania está mais ligada à questão de igualdade entre os sujeitos do que o respeito.  

Tal verificação faz parte das funções avaliação escolar que são: pedagógico-didática, 

diagnóstico e de controle (LIBÂNEO, 2013). A primeira função, pedagógico-didática, refere-

se ao papel da avaliação em atender os objetivos gerais e específicos da educação escolar. Já a 

segunda função, diagnóstico, possibilita a identificação de progressos e dificuldades dos 

alunos e a atuação do professor, isto permite a modificação nos processos de ensino. E por 
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fim, a terceira função, controle, verifica a qualidade dos resultados escolares, um meio 

essencial para o professor observar como os educandos estão se conduzindo em seu 

desenvolvimento cognitivo e assimilação de conhecimento (LIBÂNEO, 2013). 

Com o intuito de atender aos objetivos gerais da educação escolar, elaborei a avaliação 

final do 2º ciclo para verificar o índice de aproveitamento dos conteúdos.  

 

Avaliação de Sociologia 

 

 

1. Qual é o princípio que fundamenta os direitos civis, políticos e sociais 

a) Igualdade 

b) Liberdade 

c) Coletividade 

d) Universalidade 

 

2.  

 

A charge de Miguel Paiva, publicada no dia da promulgação da atual Constituição brasileira, 

aponta para a contradição entre realidade social e garantias legais. 

 

Qual é o direito que a charge se refere? 

a) Político 

b) Social 

c) Civil 
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d) Do consumidor 

 

3. Discorra sobre o princípio de igualdade em John Locke. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. De acordo com Thomas Hobbes: 

a) Os direitos baseados nos princípios da liberdade e da igualdade foram declarados 

universais. 

b) “Todos são iguais perante a lei”, isto é, as classes menos privilegiadas possuem igualdade 

dentro de um conjunto de leis. 

c) Nem todos são iguais desde o nascimento, pois por exemplo, um filho de um rei já nasce 

com privilégios.  

d) Os homens são iguais naturalmente e, por terem uma excessiva liberdade, lutam uns contra 

os outros na defesa de interesses individuais o que geraria uma autodestruição da sociedade, 

desta maneira surge o Estado, cujo o objetivo é evitar os excessos.  

 

5. Relacione as colunas corretamente:

A) O direito. 

B) Direitos civis. 

C) Direitos políticos.  

 

D) Direitos sociais. 

 

1) direito de votar. 

2) direito a um emprego. 

3) surge da sociedade para resolver conflitos 

de interesse. 

4) direito à vida, à liberdade. 

 

A alternativa correta é: 

a) A2, B3, C4, D1 

b) A1, B2, C3, D2 

c) A3, B4, C2, D4 

d) A4, B1, C1, D3 
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6. (Descomplica) “O cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e 

deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo que acontece no 

mundo acontece comigo...” (Herbert de Souza – Betinho) segundo a definição acima, 

podemos afirmar que: 

a) O cidadão é o indivíduo que se omite frente ao debate político. 

b) A cidadania é apenas restrita aos estudiosos e políticos. 

c) O cidadão é aquele que vive em sociedade. 

d) A cidadania compreende a necessidade que as pessoas têm de participarem da vida política 

sempre visando o funcionamento da sociedade. 

 

7. (Enem 2014)  

TEXTO I 

Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus 

próprios interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões 

públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato 

de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. 

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado). 

 

TEXTO II 

Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada menos que pelo direito de 

administrar justiça e exercer funções públicas; algumas destas, todavia, são limitadas quanto 

ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes 

pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. 

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. 

 

Comparando os textos l e II, tanto para Tucídides (no século V a.C.) quanto para Aristóteles 

(no século IV a.C.), a cidadania era definida pelo(a) 

a) prestígio social. 

b) acúmulo de riqueza. 

c) participação política. 

d) local de nascimento. 

 

8. (Descomplica) Sobre o moderno conceito de cidadania, assinale o que for incorreto. 
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a) Cidadania é a condição daquele que possui e exerce três ordens de direitos: civis, políticos 

e sociais. 

b) Em termos históricos, os direitos sociais antecederam os direitos políticos na composição 

da cidadania. 

c) As grandes revoluções políticas europeias dos séculos XVII e XVIII marcaram o início da 

expansão dos direitos políticos para camadas populacionais antes excluídas da condição de 

cidadãos. 

d) Os direitos sociais, parte fundamental da cidadania, dizem respeito ao usufruto da herança 

material produzida pela coletividade, ou seja, se referem à distribuição da riqueza entre os 

membros de uma sociedade. 

 

9. (Descomplica) “Se devessem prevalecer os cidadãos passivos os governantes 

acabariam por transformar seus súditos num bando de ovelhas dedicadas tão somente a 

pastar o capim uma ao lado da outra (e a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo 

quando o capim é escasso).” (Norberto Bobbio).  

 

De acordo com esse pensamento podemos afirmar que: 

a) A cidadania deve ser exercida apenas quando nos sentimos afetados pelo autoritarismo do 

poder público. 

b) A cidadania deve ser passiva, pois ela depende do pasto que é dado às ovelhas. 

c) a cidadania deve ser ativa, ou seja, o indivíduo deve cobrar, propor e pressionar o tempo 

todo. 

d) A cidadania não fica ameaçada diante dessa passividade, já que ela é mínima. 

 

10. Na Idade Média o conceito de cidadania: 

a) perdeu significado. 

b) se refere a participação política. 

c) foi pensado para regular as relações de poder e garantir ao cidadão direitos civis, 

econômicos e políticos. 

d) é a consciência que um cidadão deve atuar em benefício da sociedade. 

 

11. (Enem, 2015) 

Voz do sangue 

Palpitam-me 

os sons do batuque 

e os ritmos melancólicos do blue. 



101 
 

Ó negro esfarrapado 

do Harlem 

ó dançarino de Chicago 

ó negro servidor do South 

Ó negro da África 

negros de todo o mundo 

Eu junto 

ao vosso magnífico canto 

a minha pobre voz 

os meus humildes ritmos. 

Eu vos acompanho 

pelas emaranhadas áfricas 

do nosso Rumo. 

Eu vos sinto 

negros de todo o mundo 

eu vivo a nossa história 

meus irmãos. 

Disponível em: www.agostinhoneto.org. Acesso em: 30 jun. 2015 

Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 1940, evoca o pan-

africanismo com o objetivo de: 

a) incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África. 

b) reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos. 

c) descrever o quadro de pobreza após os processos de independência no continente africano. 

d) solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência em 

Angola. 

e) conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e 

independência. 

 

12. O que você entende por cidadania? O que ela pode te ajudar a viver coletivamente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Por que no Brasil a cidadania é incompleta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estagiar no Colégio Simonton foi enriquecedor para o meu desenvolvimento em 

docência, pois possibilitou-me explorar seu contexto escolar em suas nuanças. Através dos 

meus estágios compreendi que o fazer professor está concatenado com sua participação ativa 

nas relações sociais da escola. Ser professor é compreender os processos de ensino e 

aprendizagem correlacionando com pesquisa tanto para melhorias didáticas pedagógicas 

como o próprio desenvolvimento da educação no âmbito político pedagógico nacional.  

Pesquisar o próprio contexto que atua é ser um professor-militante, isto é, procurar 

viver as realidades dos educandos para a produção de campo de possibilidades (GALLO, 

2013). Compreendendo que a educação é uma construção coletiva, o professor-militante ao 

problematizar a realidade em que atua, cria vias de superação com intuito de tocar cada um 

dos indivíduos.  

Então, como ser militante em um contexto atravessado de várias realidades? Gallo 

(2013) sugere que devemos desenvolver uma educação menor em relação à uma educação 

maior, ou seja, resistir a políticas postas ou que tentam se instituir que agrava as 

desigualdades sociais. Devemos entender que a educação maior é construída na macropolítica 

e a educação menor na micropolítica (GALLO, 2013). A educação é um ato político, logo a 

educação menor é um empreendimento de resistência que evidencia um duplo agenciamento: 

agenciamento de desejo do educador militante e um agenciamento coletivo de enunciação 

Na visão de Deleuze e Guatarri (apud Gallo, 2013) rizoma é multiplicidade. Levando 

essa noção para o campo da educação, o espaço escolar é lugar aberto para florir 

pensamentos. Pensar rizomaticamente é suscitar “princípio de conexão, heterogeneidade, 

multiplicidade, ruptura assignificante, cartografia, decalcomania” (GALLO, 2013, p.69). 

Então, a minha experiência no Colégio Simonton me fez pensar a educação para além 

da sala de aula. Antes das discussões teóricas feitas nos três estágios, ficava muito preocupada 

com o conteúdo a ser transmitido. Hoje penso que educar é levar em consideração as práticas 

educativas em diálogos com os contextos socioculturais dos sujeitos. Me deparar com casos 

de depressão no Colégio Simonton, possibilitou que enxergasse a multiplicidade do ambiente 

escolar, de que não dá para deslocar saberes de produções de subjetividades. 
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ANEXO 

 

 

1. Anexo I 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA / A SOCIOLOGIA E A ESCOLA 

ADRIANA CARVALHO DA SILVA 

Licencianda em Ciências Sociais / UFRBA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA / ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 

 

Identificação pessoal: 

Nome: ______________________________________    Apelido: ______________________ 

Idade: _____________Qual sua cor (auto-atribuída): _______________________________ 

Gênero: _____________________________   Qual é sua religião: ______________________ 

 

Vida pessoal: 

Cidade de residência: _____________________   Cidade natal: ________________________ 

Escolaridade: _______________________   Atividade Extra Curricular: _________________ 

Qual é o seu lazer preferido?____________________________________________________ 

Pratica algum esporte? ________________________________________________________ 

Participa de algum grupo ou movimento social? ____________________________________ 

 

Espaço escolar: 

Há quanto tempo estuda no Simonton? ____________________________________________ 

Em que tipo de escola você cursou a educação infantil? 

(     ) Privada                    (     ) Pública                   

Outros: _____________________________________________________________________ 

Em que tipo de escola você cursou o fundamental I (do 1ºano ao 5º ano)? 

(     ) Privada                    (     ) Pública                   

Outros: _____________________________________________________________________ 
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Em que tipo de escola você cursou o fundamental II (do 6ºano ao 9º ano)? 

(     ) Privada                    (     ) Pública                   

Outros: _____________________________________________________________________ 

O que você acha da sua escola?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Qual a importância desta escola para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A Sociologia no Ensino Médio? 

O que você acha da disciplina de Sociologia?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que você acha dos assuntos dados na disciplina de Sociologia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como você percebe o ensino da Sociologia no diálogo com a sua realidade social e no seu 

cotidiano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que você acha da forma que o professor transmite os conteúdos da disciplina de Sociologia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Anexo II 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA / A SOCIOLOGIA E A ESCOLA 

ADRIANA CARVALHO DA SILVA 

Licencianda em Ciências Sociais / UFRBA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA / PROFESSOR DE SOCIOLOGIA 

 

 

Identificação pessoal: 

Nome: ______________________________________Apelido: ______________________ 

Idade: _____________Qual sua cor (auto-atribuída): ________________________________ 

Gênero: ___________Qual é sua religião: ________________________________________ 

 

Vida pessoal: 

Cidade de residência: _____________________   Cidade natal: ________________________ 

Qual é o seu lazer preferido? ____________________________________________________ 

Pratica algum esporte? ________________________________________________________ 

Participa de algum grupo ou movimento social? ____________________________________ 

 

Espaço escolar: 

Há quanto tempo leciona? ______________________________________________________ 

Há quanto tempo ensina no Simonton? ____________________________________________ 

Ensina em outra instituição? ____________________________________________________ 

Qual?______________________________________________________________________                   

Em que cidade? ____________________________ Ela pública ou privada?______________ 

Quais são os desafios de ser professor hoje em dia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são os pontos de positivos de trabalhar na área da educação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Qual a sua opinião da atuação do Colégio Simonton no campo da educação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são as dificuldades enfrentadas por você no Colégio Simonton? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A Sociologia no Ensino Médio? 

Qual a sua formação acadêmica? E em que instituição você se formou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são as suas estratégias didático-pedagógicas adotadas para as aulas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais os recursos didáticos utilizados nas salas de aulas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que você acha da disciplina de Sociologia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que você acha dos assuntos dados na disciplina de Sociologia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como você percebe o ensino da Sociologia no diálogo com a sua realidade social e no seu 

cotidiano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Como você elabora o ensino de Sociologia para que tenha um diálogo com as realidades 

sociais e o cotidiano dos estudantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Além de ensinar sociologia, você ensina outra(s) disciplina(s)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Dá para fazer um diálogo entre a sociologia e outras disciplinas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Qual a sua opinião em juntar Sociologia e Filosofia em uma única disciplina, a 

Sociofilosofia?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Os alunos conseguem assimilar com facilidades os conteúdos das duas disciplinas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Anexo III 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA / A SOCIOLOGIA E A ESCOLA 

ADRIANA CARVALHO DA SILVA 

Licencianda em Ciências Sociais / UFRBA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA / COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 

 

Identificação pessoal: 

Nome: _____________________________________    Apelido: _______________________ 

Idade: ________________ Qual sua cor (auto-atribuída): _____________________________ 

Gênero: __________________   Qual é sua religião: _________________________________ 

 

Vida pessoal: 

Cidade de residência: ______________________   Cidade natal: _______________________ 

Qual é o seu lazer preferido? ____________________________________________________ 

Pratica algum esporte? ________________________________________________________ 

Participa de algum grupo ou movimento social? ____________________________________ 

 

Espaço escolar: 

Qual a sua formação acadêmica? E em que instituição você se formou?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Há quanto tempo atua como coordenadora pedagógica? 

 ___________________________________________________________________________ 

Há quanto tempo trabalha no Colégio no Simonton? 

 ___________________________________________________________________________ 

Trabalha em outra instituição?___________________________________________________  

Qual?______________________________Em que cidade? _________________________   

Ela pública ou privada?________________ 
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Qual a importância de um pedagogo em uma escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são os desafios enfrentados por uma coordenadora pedagógica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são os pontos de positivos de trabalhar na área de pedagogia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Qual a sua opinião da atuação do Colégio Simonton no campo da educação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são as dificuldades enfrentadas por você no Colégio Simonton? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são as suas estratégias didático-pedagógicas adotadas pelo Colégio Simonton? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A Sociologia no Ensino Médio? 

O que você acha da disciplina de Sociologia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que você acha dos assuntos dados na disciplina de Sociologia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como você percebe o ensino da Sociologia no diálogo com a realidade social e cotidiano dos 

alunos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Na sua opinião, dá para fazer um diálogo entre a sociologia e outras disciplinas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Anexo IV 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA / A SOCIOLOGIA E A ESCOLA 

ADRIANA CARVALHO DA SILVA 

Licencianda em Ciências Sociais / UFRBA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA / COORDENADOR DISCIPLINAR 

 

 

Identificação pessoal: 

Nome: ________________________________________    Apelido: ____________________ 

Idade: ____________ Qual sua cor (auto-atribuída): _________________________________ 

Gênero: ________________   Qual é sua religião: ___________________________________ 

 

Vida pessoal: 

Cidade de residência: _________________________   Cidade natal: ____________________ 

Qual é o seu lazer preferido? ____________________________________________________ 

Pratica algum esporte? ________________________________________________________ 

Participa de algum grupo ou movimento social? ____________________________________ 

 

Espaço escolar: 

Qual a sua formação acadêmica? E em que instituição você se formou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O qual a função do coordenador disciplinar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Há quanto tempo atua como coordenador disciplinar? ________________________________ 

Há quanto tempo trabalha no Colégio no Simonton?_________________________________ 

Trabalha em outra instituição?___________Qual?___________________________________ 

Em que cidade? ___________________________   Ela pública ou privada?______________ 
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Quais são os desafios enfrentados por um(a) coordenador disciplinar(a)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são os pontos de positivos em trabalhar na área da educação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Qual a sua opinião sobre atuação do Colégio Simonton no campo da educação?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são as dificuldades enfrentadas por você no Colégio Simonton?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são as estratégias disciplinar adotadas pelo Colégio Simonton?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 


